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 ۴در صفحه

 خرداد، بمناسبت صد و سُی امين ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر
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  جمال صفری

  ) 1( » شيخ  خزعل و واقعة خوزستان  انگلستان، رضا خان و«
     

اين مهم در خور ذكر است كه شيخ  خزعل را انگليسها تسليم رضا 
. خان توان نظامي براي غلبه بر شيخ را نداشترضا . خان كردند

استقرار دولت شوراها در . انگليسيها مي بايد انتخاب مي كردند
اين . روسيه، كيفيت رابطه ميان اين دو قدرت را تغيير داده بود

بار، انگلستان نياز به يك دولت مركزي داشت و مي بايد مهره 
برداشتن شيخ خزعل از ميان .  هاي محلّي خود را قرباني مي كرد

و تحت ادارة دولت مركزي درآمدن خوزستان، هم خاطر 
انگلستان را از امنيت اين منطقة نفت خيز آسوده مي كرد و هم 
براي رضا خان اعتبار الزم براي غلبه بر مخالفانش را فراهم مي 

اين شد كه انگلستان،  براي تحقّق اين دو هدف،  دست از . كرد
  .حمايت خزعل كشيد

در ايران يك دولت باثبات «كرد كه  منافع انگلستان ايجاب مي     
و قدرتمند مركزي اما دست نشانده پديد آورد كه بتواند در برابر 
نفوذ روسيه و گسترش تبليغات كمونيستي مقاومت نمايد و از 

هاي نفتي محافظت كرده و امنيت را در   هاي تجاري وحوزه  راه
تان و افغانستان تأمين كند و ژاندارم هاي هم مرز با بلوچس استان

هاي نفتي خليج فارس و   منافع انگليس در نقاط كليدي نظير حوزه
و رضاخان نامزد امپراطوري براي . »مرزهاي هند و عراق باشد

  .تصدي اين دولت بود
انگلستان، رضا خان وشيخ  «اسناد و گزارشهائي  كه در بخش  

ار خوانندگان ارجمند قرارمي در  اختي» خزعل و واقعة خوزستان 
در گزارش .  گيرند، اين واقعيت را بطور روشن  بيان مي كنند

نيز، بطور روشن  » وزارت امورخارجة انگليس « هاي لورين به 
  : آمده است كه

 11 ر صفحهد   

  آرش پارسي 
  بخش اول –ئيسيته و سكوالريسم بحث كليدي پيرامون ال 4

 
درباره اين مبحث حتي در ميان جامعه  فراوانيدر سالهاي اخير، بحثهاي بسياري درباره الئيسيته صورت مي گيرد اما هنوز ابهامهاي 

ودن دو ز با توجه به حاكميت استبداد ديني در ايران، با روشن شدن اين مبحث مهمنگارنده از ديد  .روشنفكري ايران وجود دارد
پيرامون آن از طريق بحث آزاد، امكانهاي تازه تري براي تشكيل دولتي مسـتقل از بنيـاد ديـن پـس از سـرنگوني دولـت        يابهامها

 ،الئيسيته زمينهچند موضوع مهم در ، ضمن پرداختن به در اين مقاله. جمهوري اسالمي در دسترس جنبش مردم ايران قرار مي گيرد
چهار سر . آمده است را مورد نقد و بررسي قرار دهم» الئيسيته چيست؟«شيدان وثيق كه در كتاب  آقاي تقصد دارم برخي از نظرا

 :مهم اين نوشتار عبارتند ازفصل 
  .منحصر نبودن سكوالريزاسيون به كشور هايي با اكثريت پروتستان - 1
  .راتيكعدم وجود دولت نيمه الئيك و ناممكن بودن تشكيل دولت الئيك غير دموك - 2

14 صفحه رد

  ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک مالی خود ياری فرمائيد
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  ازایرانیان  ی هاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  !حق؟ از گریز آزادی و عدالت

  
 دو نوشته اظهار واقع، در. هستند هموطن یک از زیر پرسش دو    

  :در بردارند پرسشها و زدائی هستند خشونت باره در نظر
  

 جقوق به انسانها اگر آیا و قومی هویت باره در پرسش٭ 
 هرکس و کرد می پیدا محل ستم کردند، می عمل خود ذاتی
  : جست؟ می هویت دیگری، با تضاد از
  ودرود سالم با.صدر بنی ابوالحسن سید جناب خدا بنام  
 گویی ،عمل درمقام ،کرده یلقشر تحص بویژه امروز انسان .است آمده انبیاء و در کتب داند می هستی خالق رامختص بشرآن که است واموری است انسان اندیشه محصول که است اموری- ۱

 پردازد می خود معالجه به و کوچک درامور جزیی وتنها کند می مراجعه طبیب به شود بیمارمی انسان یک وقتی که درحالی. آن به وگاهی دهد می اولویت این به و گاهی دو است این میان سرگردان
 امیدوارم)  کند می استناد خود و برداشت تفسیر به و یا کند نمی عمل آن به یا و دیگری است این خدا حکم گوید می کسی گاهی - باشند نظرمی مد دارند راقبول انبیاء که کسانی دراینجا(

 شما وفرهنگ بیان و به دارد حقوقی دوپا موجود این انسان - ۲  .باور است دین جوامع عمده ازمشکالت یکی بنظرم زیرا باشم کرده مطرح درست خود را سئوال باشم توانسته
 ستم دیگر وانسانهای دیگر براقوام گویا که درحالی است شده ستم برما که اندازم می راه و دادوبیداد کنم می را برجسته خودم قوم لر من یا ترک من گاهی که چیست سبب .است" ذاتی حقوقی" دارای
 مشترکات که دیگری ازحقوق و هم ایم کرده دفاع خود ازحقوق هم در اینجا زیرا کنیم؟ دفاع" انسان" و ازحقوق یمتغییرده را روش که نرسیده آن وقت آیا .است نشده گرفته نادیده آنها و حقوق نشده
  ؟ داریم او با زیادی

  ۲در صفحه

Nr.826   22 April.- 6 Mai  2013      

1392ارديبهشت  15تا2  826شماره

  ۳ص : موقعیت باخت، باخت - » انتخابات«بحران اتمی و  –اثر بحران کره شمالی ◀
   ۵ص وضوع واقعی گفتگوها با ایران؟ دروغها؟  جنگ با ایران؟  واپسین بازی و م◀
  فشاری که بر ایران وارد می شود، - ... امریکا در حمله به ایران تردید نمی کند اگر◀

  ۷ص   :محاسبه شده است    
  مجازاتها به مردم کشور  تحمیل   –درصد می شود  ۴تا  ۳رشد منفی اقتصاد کشور ◀
   ۹ص : رانت خوارها می شوندو رانتها از آن      
  ۱۰ص : رشد تصاعدی شاخص فالکت اقتصادی و سیاسی در نظام والیت فقیه: ژاله وفا◀
   ۱۵ص : ریاست جمهوری» انتخابات«وجود نزدیک شدن  تشدید سرکوبها با◀

  ، باخت ؟باخت
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  ؟ داریم او با زیادی مشترکات که دیگـری ازحقـوق و هـم ایـم کرده دفاع خود ازحقوق هم در اینجا زیرا
 مشـکلی" اساسـا و آیـا آورد پدیـد اسـت ممکـن مشـکالتی چـه ارزشها گونـه و ایـن و وجـدان اخـالق نبـود دموکراسـی سوسیال در جامعه- ۳

ــ خواهــد بوجــود ــرا دآم ــروز و  ؟ ندارنــد اجرایــی ضــمانت زی شــاد وپی
  .رستگار باشید

  
  :پرسشها به پاسخها•
  
. شـود ینمـ صادر حق جز است االطالق یعل حق که خداوند از – ۱

 از انسـان هرگـاه. اسـت حـق الجرم، خداوند، حکم هر موضوع پس
 را خداونـد حکـم کنـد، عمل آنها به و باشد آگاه شیخو یذات حقوق

 هسـتند او اتیـح یذات حقوق رایز کند یم عمل آن به و دریافته است
  ن،یا باوجود. و حکم خداوند عمل به این حقوق است

 ازاطاعـت  بـه ادیـاعت ایـ و یبـاور قـدرت که جاست نیا مشکل. ۱/۱
  :دارد میمستق اثر دو قدرتمداران، ینواه و اوامر

ــف  ــدار – ال ــدرت شــدن م ــدار در ق ــار و پن ــردار، و گفت ــل ک  از را عق
  و. کند یم غافل انسان حقوق گریداز  ن،یا بر بنا ،یآزاد و ستقاللا
 بـا رابطـه کنـد، یمـ دایـپ تیـنیع ،ینهـ و امر در قدرت هک چون - ب 

 و اســتقالل بــا )انســان (ینســب یآزاد و اســتقالل رابطــه نــه خداونــد،
 یوقتـ( مطلـق قدرت با قدرت یب رابطه که ،)خداوند (مطلق یآزاد

 قـدرت رابطـهیـا  و) اسـت کـردن اطاعت ارشک رابطه کننده برقرار
 و امـر و اسـت مطاع رابطه کننده برقرار یوقت( مطلق قدرت با ینسب
 عمـل بـه یجا حق به عمل که نستیا جهینت. می گردد )کند یم ینه
بمثابه قدرت  خداوند تجسم که قدرتمدار ینه و امر(=  »فیتکل« به

  ببعد، زمان نیا از. سپارد یم) استمطلق 
 یانسانها بلکه کند، یم گانهیب خود از را انسانها که است نید هن.۱/۲

 وهیشـ بـا را نیـد کـه هسـتند یقدرتمدار و قدرت از اطاعت به معتاد
 خـود از یقـدرت انیـب بـا را آن یعنـی. کننـد یمـ سـازگار خـود، یزندگ

عمـل « راه از قـدرت بـا انسان رابطه میتنظ کارش که کنند یم گانهیب
  .است رمودهقدرت ف» فیتکال به
 در، پزشــک بــه مراجعــه عــدم و پزشــک بــه مراجعــه قــرار، نیبــد     

 عقـل نشـدن ای و شدن قدرتمدار به میمستق یبستگ ،یجزئ یکسالتها
 را انسـان رابطـه چون آزاد، و مستقل عقل که نیا حیتوض. دارد یآدم
  کند، یم میتنظ  گرانید و او یذات حقوق با
  . زدیانگ یم بر فرصت، نیاول در ،هرکار انجام به را یآدم – الف 

 آن اثـر که زند ینم یکار به دست یعنی. آورد یم بجا را تن حق – ب
 اسـتمداد یپزشـک دانش از شد، ماریب هرگاه پس،. داند ینم بدن بر را
  و ی طلبدم
 عقـل یگـرید و آزاد و مسـتقل عقـل یکـی عقـل، دو رفتار تفاوت – ج 

 رابطـه خود یذات حقوق راه از پزشک اب یاول که نستیا در قدرتمدار،
 بکـاربردن، در کـه دانند یم پزشک هم و او هم یعنی. کند یم برقرار
 روش رو، نیـا از. کننـد یمـ یهمکـار گریکـدی بـا درمـان یبرا دانش
 قابــل درمــان هــم و یمــاریب صیتشــخ هــم یعنــی. شــود یمــ یتجربــ
 را ماریب حقوق تیرعا هرگاه که داند یم پزشک. گردند یم حیتصح

ــ روش بــه را فــن و دانــش و کنــدن  ینادرســت زود، نبــرد، بکــار یتجرب
 یا رابطـه نیچن که است روشن. گردد یم آشکار درمان، و صیتشخ
 و شـتریب دارد هـا، جامعـه از یبرخـ در امـا. سـتین یهمگان پزشک، با
  . شود یم شتریب

 قـوا رابطـه پزشـک، بـا ماریب است، قدرتمدار عقل یوقت عوض، در     
 و شـود یمـ قائـل مطلقـه تیـوال خـود یبـرا پزشـک: کند یم برقرار
 عقــل چــون، و. کنــد یمــ زینــاچ ینهــ و امــر در را درمــان و صیتشــخ

 بگذرد، کار از کار که اندازد یم ریتأخ به زمان آن تا را کار قدرتمدار،
 ینمـ کـار در مـار،یب تیمسـئول و پزشک تیمسئول نییتع یبرا یزانیم
 تیـوال اصـل بر همگان، که است یتیوضع ران،یا امروز تیوضع. دیآ

 مطلقـه تیـوال خـود تـن بـر مـاریب هـم: کننـد یمـ عمل هیفق مطلقه
. بـرد یمـ بکـار را تیـوال نیـا او تـن بـا پزشـک هـم و کند یم اعمال

 یم یا مطلقه تیوال هیتوج بکار فن و دانش و مرام ای نید که نستیا
 اجتهـاد قلمـرو ،یتیوضـع نیچنـ در ایـآ. اسـت گشـته یهمگان که دیآ

. رو چیهــ بــه اســت؟ صیتشــخ قابــل »خــدا احکــام« قلمــرو از یآدمــ
 زور و گفـتن زوری قـدرت فرمـوده و در ها فیتکل در »خدا احکام«
 و گفتـار و پنـدار هیـتوج یبرا یکسان. دنشو یم گانهیب خود از دنیشن

 ،یگرید کسان و شوند یم »خدا احکام«به  عمل یمدع خود، کردار
 ینـید صفت که کنند یم همراه یاحکام وضع اب را »احکام« نیا ینف
 و گفتـار و پنـدار هیـتوج بکـار و هسـتند زور حکـم اما ندارند یمرام ای

 نیـا. شـود یمـ قائل مطلقه تیوال خود یبرا که ندیآ یم یکس کردار
 حاصل شود، یم افزوده آن ابعاد بر روز به روز که یهمگان یرانگریو

 اسـت یانسـانهائ انیـم هـا ابطهر و مطلقه تیوال یماریب به یگرفتار
  .هستند یماریب نیا گرفتار که
  بدانند بلوچ و عرب و فارس و ترک و لر و کرد هرگاه – ۲
 و اسـت رشـد و یذاتـ حقوق از یبرخوردار  فرآورده ای تیهو – الف 
 بـا تضـاد دررا  خـود صـاحب یدوم و قدرت فرهنگ ضد محصول ای
ی هــر یــک از نســب تیــهو در مــی یابنــد کــه ،دهــد یمــ قــرار گــرانید
  . است) تیرانیا( مشترک تیهو یغنا عاملنهاآ

 عـدالت زانیـم بـر رشـد و حقـوق بـه عمل فرآورده یها تیهو – ب
 آنکـه حـال. شوند یم شمرده محترم خته،گیان خود بطور ،یاجتماع

. نکننـد انکـار را گریکـدی تواننـد ینم ،یباور قدرت ساخته یتهایهو

 یمـ انکـار را اشـتراکها هـا یدومـ و نـدیافزا یمـ اشـتراکها بـر ها یاول
 اند رفته بدانجا تا خصومت و تضاد در یگروههائ یمنیب ینمیا آ .کنند
 کـه داننـد یمـ ها یاول! شوند یم رانیا نام به یکشور وجود منکر که
 وطـن رانیـا مثـال، یبرا اگر، و است یجستن تحقق وطن در تیهو

 در یزندگ که است خاطر نیبد است، گشته تهایهو نیا همه مشترک
 رشـد. است کرده جابیا را آن جهان، و منطقه در ،یآزاد و استقالل
. اسـت کـرده جـابیا را آن یقـوم یتهـایهو رندهیبرگ در یمل جامعه
ی قـوم یهـا گـروه بـه شـدن لیتبـد وطـن، هیـتجز کـه دانند یم پس

 تیـهو از امـروز، اگـر. شـد خواهند دهیبلع راحت که است یکوچک
 اشـتراکها بـر افـزودن یبـرا هـا کوشش و است انیبم سخن یاروپائ
 نظـام در خواهنـد ینمـ عضـو یکشورهاکه  است خاطر نیبد است،
 نیهمـ! نیبب را کردار در تضاد. ندیبجو را سلطه ریز تیموقع یجهان

 بـه آنچـه در نـد،یافزا یمـ شیخـو یاشـتراکها بـر مرتب، که کشورها
 کشـورها نیـا کردن هیتجز استیس از شود، یم مربوط ما یکشورها

  . کنند یم تیحما
ــار از چــون و      ــا خیت ــه از ران،ی ــه جمل ــار ب ــو دوراندو  خیت  و یپهل
 قـدرت صـاحبان: دیـگو یمـ مـا بـه م،یپرسـ بـاز ه،یـفق مطلقه تیوال

 ،یگـرید برضـدی کـی دنیبرکشـ و ضیتبعـ بـردن بکـار راه از ،یمرکز
 ه،یـرو نیـا امـا. انـد گردانـده اسـتبداد کننده هیتوج را، هیتجز خطر

ــوی ــوده هیکس ــاهده بمحــض: اســت نب ــدرت ضــعف مش ــز ق  ،یمرک
 و یسرکشــ گــر هیــتوج را یگرائــ قــوم قــوم، آن و نیــای قدرتمــدارها

 کـه میـا آموخته خ،یتار از ایآ. اند کرده یفیالطوا ملوک کردن برقرار
 کـه میزیبرخ یاسیس – یاجتماع نظام استقرار یبرا متحد کوشش به
 محتــرم را یاجتمــاع عــدالت زانیــم بــر رشــد فــرآورده یهــا تیــهو

  . نه دهد؟ گسترش را ها اشتراک قلمرو مرتب و بشمارد
 خــود، انقــالب مرحلــه نینخســت در رانیــا مــردم یروزیــپ از پــس       

 و قـوا روابـط راه از یابیـ تیـموقع بـا امـا بـود، عمـل اشتراک امکان
 مجـوز ران،یـا هیـتجز از تـرس کـه شد نیا. نبود سازگار ،یقدرتمدار

 وجـود بـا. شـد اسـتبداد ن،یبرا بنا استبداد، یها هیپا ستون یزسازبا
 و قـدرت به تیهو که یزمان تا و است نشده حل مشکل هنوز تجربه،

 بطـور اگـر. شـد نخواهـد حـل شـود، یم فیتعر قدرت فرهنگ ضد
 خـواهم و نوشـت خـواهم ام و گفتـه و نوشـته تیـهو باره در مستمر
. دنـکن رییتغ تیهو به نسبت فکرها طرز که است خاطر نیبد گفت،

 در افتنیـ درخـور تیموقع و کشور نیا رشد و رانیا مردم یمل اتیح
  .است رییتغ نیا گرو در آن، تحول در جستن نقش و جهان

ــر در – ۳ ــه ه ــه از ،یا جامع ــه در جمل ــا یا جامع ــرام ب ــ م  الیسوس
 وجـدان که یارزشهائ هرگاه. دارد وجود یاخالق وجدان ،یدمکراس
 و انسـان یذاتـ حقـوق کنـد، یمـ نظـارت شدنشـان، یعمل بر یاخالق
 شدن تیرعا صیتشخ بکار عدالت زانیم و باشند جامعه یذات حقوق

 هـرحکم و شـود یمـ شـفاف و یغن یاخالق وجدان د،یایب حقوق نیا
 زانیـم وفـق بـر و شـفاف و قیـدق کند، یم صادر یاخالق وجدان که

 یم وجدان نیا احکام یاجرا ضامن مردم جمهور و شود یم عدالت
 کتـاب و یاجتمـاع عـدالت کتاب به که است کننده پرسش بر. گردد

  . کند مراجعه یآزاد و استقالل انیب
 خـاطر مهم نیا ،)۸۲۵ شماره یاسالم انقالب( نیشیپ سرمقاله در      

 بمثابـه عـدالت کـه اسـت یآزاد و استقالل انیب در تنها که شد نشان
 بمثابـه عـدالت ،یقدرت انیب چیه رد. کند یم دایپ عمل محل زان،یم
 بمثابه عدالت جا، نیا در.  رسد ینم ان،یب آن سازنده عقل به زان،یم
  :دهم یم بسط شتریب یکم را ناحق از حق زیتم زانیم

 و راسـت بـه شیگرا از شیپ آلمان، یدموکراس الیسوس قول  بر بنا      
 یپــ نامکــا یآزاد« ســت،یکمون یحزبهــا فشــار از شــدن رهــا از بعــد

 و حقــوق یبرابـر عـدالت و گشـتن شـکوفا و خـود یهـدفها گـرفتن
 بــا البتــه کــه قــدرت، انیــب نیــا در امــا،. شــدند فیــتعر »یهمبســتگ

 رفتـهیپذ را یشخصـ تیمالک هم ج،یتدر به و است متفاوت سمیبرالیل
 دو تناقض است، سپرده یفراموش دست به را یاجتماع تیمالک هم و

 در یبرابـر رایز. است شده حل یآزاد بسود عدالت، و یآزاد فیتعر
 همـراه) یآزاد فیـتعر بـر بنـا( آوردهـا دسـت در ینـابرابر با حقوق،
 و ثروتمنـد تیـاقل بـه را جامعـه ،ینـابرابر نیـا کـه نیـا یبـرا. است
 کـه عـدالت. اسـت »یهمبسـتگ« بـه ازیـن نسـازد، بدل، ریفق تیاکثر
 که یبیترت به شود شمرده زانیم توانست یم است، حقوق در یبرابر

 هرگــاه امــا. شــوند برخــوردار واقعــا، خــود، یذاتــ حقــوق از همگــان،
. کـرد یمـ دایـپ تنـاقض زیـن یآزاد از فیـتعر نیهم با شد، یم نیچن
 الجـرم،، شـود یم فیتعر حقوق در یبرابر عدالتوقتی  سان، نیبد
و روابط قوا  است قوا روابط بر اصل رایز. ماند یم یصور یبرابر نیا

 بکـار یهمبسـتگ. است و نابرابری بر نابرابری مـی افزایـد نابرابری زا
 در یبرابـر یبمعنـا عـدالت ن،یـا بر بنا. دیآ یم قوا روابط نیا لیتعد

 در بــرد یمــ بکــار دمــوکرات الیسوســ حــزب را یهمبســتگ و حقــوق
 در قـوا روابـط از یناشـ یهـاینابرابر لیتعـد قصد به »سازش و زیست«

 نیبـد. کند یم نیمع یآزاد فیتعر را سازش و زیست نیا حد. جامعه
 است، آشکار که یوجود با را، تناقض نیا ،یدموکراس الیسوس قرار،
 در هسـتند، برابـر گریکـدی بـا حقـوق در کـه انسانها شرکت: ندیب ینم

 حقـوق، در یصـور یبرابر بر روابط نیا از حاصل قدرت قوا، روابط
  نیجانشـ هکـ سـتین یواقعـ ینـابرابر نیـا تنها گرید. شود یم حاکم
 میتنظـ بعنـوان کـه اسـت قدرت نیا بلکه شود، یم حقوق در یبرابر
 و زیسـت« تـازه.  شـود یمـ حقوق نیجانش تها،یفعال و ها رابطه کننده
 لیتعـد هدف با)ست؟یچ یدموکراس در، لن تورنآ  قول به(  »سازش

. کند یم ریناگز را زور بردن بکار است، یهمبستگ که یارزش تحقق و

 بکـار یمعنـا در ،»یانقالب« دموکراتها الیسوس ،یتازمان قت،یحق در
 اصـالح کـه هم یزمان از. بودند ،یاجتماع نظام رییتغ یبرا قهر بردن
 قـوا تناسـب رییـتغ مالکیت خصوصی را پذیرفته اند و اند، شده طلب

 زیـآم خشـونت امیق ازمندین را زحمتکشان و هیسرما مالک طبقه انیم
 خـاطر نیبد. اند کرده روش را انتخابات راه از یزورآزمائ. نندیب ینم
  . دانند یم زحمتکش یقشرها بسود جمع، در را، یدموکراس که
 را عـدالت کـه قـدرت انیـب کیـ یحتـ مینـیب یم م،یبنگر که کین    
 ایـ عـدالت قـدرت، یهـا انیـب در. ندارد وجود باشد، شناخته زانیم
 تحقـق جبـر، به و دور، یها ندهیآ در که یآرمان ای و است نظم انگریب
 بـردن بکـار ازمنـدین »عـدالت یاجرا« فها،یتعر نیا در. کند یم دایپ

 انسـان و میـا کـرده نقض را یآزاد م،یبر بکار زور چون اما. است زور
 را عـدالت. میا کرده ناتوان شیخو یآزاد و استقالل بردن بکار از را
 الیسوسـ توجـه. میـا کـرده نقـض  دهند یم بدان که یمعنائ در ز،ین

  . ستین یکاف اما است مهم امر، نیا به یدموکراس
   ،یآزاد و استقالل انیب در اما     

  و. است ناحق از حق زیتم زانیم عدالت – الف
 نـاحق را حـق زور، بکاربردن هستند، اتیح یذات حقوق چون  -  ب
   ن،یا بر بنا. کند یم
 ازین دنشبکاربر تنها نه و است یکردن تجربه و یبکاربردن عدالت – ج
   و کند یم محل یب را زور بلکه ندارد، زور به
 بلکـه نـدارد، یتزاحمـ کمتـر انسـان یآزاد و اسـتقالل بـا تنهـا نه – د
 حقـوق گـرید و حق دو نیا از انسان یبرخوردار یریگ اندازه زانیم

  . است
ــه بخــالف – ه ــتعر هم ــا فی ــواع در ه ــایب ان ــدرت، یانه ــان  ق در بی

 همـه و کـس همـه و اسـت شـفاف دالتعـتعریف  ،زادیآاستقالل و 
 مربـوط ینـابرابر و یبرابـر به آنچه در. برد بکار را آن تواند یم وقت

 سبب که یهائینابرابر و یعدالت یب فرموده، زور یهاینابرابر شود، یم
 نیـا بـه ،)دانـش و یگـر عـدالت و یتقو در ینابرابر( شوند یم رشد
 عـدالت جمـانتر شـوند، یمـ مسـتمر یهـا دنیبرکشـ سبب که لیدل

  .ندگرد یم ناحق از حق زیتم زانیم بمثابه
  

. اسـت نهفته یآزاد دل در قانون و ستین هم قانون نباشد یآزاد یوقتـ شـود یمـ شتریب روزبروز خشونت میریگ یم اصلهف یآزاد از هرچـه مـا و. اسـت   نشـده داده بهـا بدان چندان گرید یمعمول مسـائل بـه نسبت امروز جهان در که است یمهم اریبس موضوع یـیزدا خشـونت آموزش اما .است یگرید موضوع کنند" ییزدا خشـونت" شـما ریـتعب بـه و کننـد دفـاع ازخود دیبا چگونه شوند یمـ واقع خشونت مورد که آنها نکهیا گرید و است موضوع کی هسـتند خشـونت منشاء یکسان چه نکهیا .نوشتم تانیبرا یمطالب شکسـته وپـا دست ییزدا خشونت و خشونت عدم باب اندر      ودرود سالم با. صدر یبن ابوالحسن دیس جناب خدا بنام    :٭ رابطه امنیت با خشونت زدائی؟ ــو شــما بــه را یتــیواقع)  یجمعــ چــه و یشخصــ چــه( داشــت هــم یدفاع ابزار مقاومت نیع در که بود مراقب دیبا اما است یمهم حـرف شـود یمـ نیـیتع جا نیهم هندوستان سرنوشت گفت و کرد مقاومت طلبان خشونت درمقابل نهرو دیفرمود نکهیا اما      .است ما امروزجامعـه یازهاین از یکی ییزدا خشونت یبرا یعمل راهکار نیبـرا بنـا). شـدند آن یقربـان رسـول فاضـل و یقـادر و قاسلمو کـه نیـو تیـجنا( بپردازنـد گفتگوسـت هیـپا که تیامن به نکهیا بـدون آوردنـد انیـبم گفتگو از سخن که بودند اریبس البته.(کرد گفتگــو دیــبا هــم بــاز. کــرد گفتگــو شــود یگرنمــید کــه میبرســ بـدانجا اگـر یحتـ کـرد دیـبا گفتگو گفت یم یا سندهینو. شود یمـ مبـرهن شـانیادعا بـودن یتهـ انیـم ،ندارنـد حسـاب حرف اگـر و شـود یم دهیشن ،دارند حساب حرف اگر. ندارند ای دارند حسـاب حـرف ایـ خواهنـد یم چه آنها مگر ؟رابزنند خود حرف تفنـگ لولـه قیـطر از و شـوند دیـام نـا گفتگـو از یگروه ی،قوم ی،شخصـ دیـبا چرا .دارند نظر ریز را زیچ همه یشکار ینیدورب چــون جامعــه ارکــان ریســا و مطبوعــات باشــد یآزاد کــه آنجــا ــه میبگ ــودم آن شــاهد خــود ک ــام ب ــزد دوارمی ــ ن ــل یبرخ        صدام داشت کشور که یتیموقع به بنا(کند یم استفاده سوء هم امـور یبرخـ از سـتین برحـق چـون و است بزدل   نکهیبرا عالوه زورپرسـت نیبنابرا .بود رفته برباد ما ستین و هست نبود تفنگ آن اگـر میبگـو شـما بـه. آورد یرو ینینشـ عقب به دید را تفنگ ندشـم یوقتـ. فرزنـدان مـا یحتـ دارد وجـود یتفنگـ که دانست ینمـ یکسـ روز آن تـا. اوریـب را تفنگ گفت مادر به پدر مرحوم .بودنـد آمـدن نییپـا درحـال وافـراد آمـد یمـ تگـرگ مثل سنگها حادثـه آن در کـرد محاصـره را مـا دشـمن باال طرف از بود خانه نیباالتر ما خانه نکهیا به توجه با ما رمنطقهد: نشود ییبرخودستا حم
 16 ر صفحهد
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مالي اثر بحران كره ش

ــران اتمـــي و   – بحـ
موقعيت  - » انتخابات«

  :باخت ،باخت
  
  

٭مشترکات ایران و کره شـمالی از 
  :دید امریکا و اسرائیل

  
تا در روزهای آلماآناکامی گفتگوهای  ☚
ـا  ،وریلآ ۵و  ۴ » بحـران«همزمان شـد ب

کره شمالی تهدید به جنگ کرد . در کره
و ارتشــهای امریکــا و کــره جنــوبی مــانور 

ــترک داد ــرفمش ــد و دو ط ـان  ،ن همچنـ
. هیزم به تنور شعله ور بحران مـی ریزنـد

امریکا و اسرائیل از فرصت تمام اسـتفاده 
قرار گـرفتن سـالح اتمـی در  :را می کنند

ــران ـا وجــود مشــترکاتی کــه  ،دســت ای بـ
امنیـــت بـــین المللـــی را بطـــور  ،دارنـــد

ـاندر آتیموتی . مستقیم تهدید می کند لکس
ـار ،گازمن  ،آوریـل ۶یخ در مقاله ای بـه ت

  :وضعیت را این سان بررسی کرده است
یــک مقــام ارشــد حکومــت امریکــا  در  •

 :گفـت ،هفته ای کـه قـرار برگفتگـو بـود
 ،هرگاه ایران قدمهای مشخصی برنـدارد

ــن  ــران از ت ــرباز زدن ای ــابقه میــان س مس
دادن به خواسـت بـین المللـی و تشـدید 

ـا ادامـــه خواهـــد یافـــت در . مجازاتهــ
ـا ،حقیقت ـای به دنب ل شکسـت گفتگوه

ـا آ ـا آلمـ ــرای تشــدید  ،۲تـ ــد ب طــرح جدی
  .مجازاتها به کنگره پیشنهاد شده است

ـاردین گـزارش مـی  • روزنامه انگلیسی گ
ینــده آکنــد کــه یــک روز گفتگــو در بــاره 

ـابع  ،برنامه اتمی ایران بد فرجام شد و من
ـان موضـع ایـران و  :دیپلماتیک گفتند می
ـا فاصـله ،۱+۵موضع کشورهای   یک دری

ایران می خواهد غرب حق  ایران . است
ــه رســمیت  ــوم ب ــی ســازی اورانی را در غن

ـا را لغـو کنـد و غـرب . بشناسد و مجازاته
ـازی  ـات غنـی س می خواهد ایـران تأسیس
خود را تعطیل کند و غنی سازی اورانیوم 

ــد ـا کن ــه . را رهـ ـا ب ــه گفتگوهـ ــت ک اینس
ـا  ،روز دوم. شکست می انجامند گفتگوه
  .به شکست انجامیدند

ـا پـیش از سـفر جـون  • شکست گفتگوه
 ،به خاورمیانه ،وزیر خارجه امریکا ،کری

نتیجه . وریل روی دادآ ۹و  ۸در روزهای 
ـا و  ـا امریک ـان ایـران ب اینست که تـنش می

ـا و . اسرائیل شـدت خواهـد یافـت امریک
ـازی  اسرائیل می خواهند مانع از غنـی س

ـارف صـلح  میـز آاورانیوم حتی بـرای مص
ی گزارش کرده اسـت کـه بی بی س. شود

در دانشــگاه  ،ســعید جلیلــی ،وریــلآ ۴در 
ـا فکـر مـی کنـیم :گفته است ،تاآلماآ ـا  ،م ب

ـا مــی  ،گفــتن یــک کلمــه گفتگوهــای مـ
قبـول  ،ن کلمـهآو . توانند به پیش برونـد

هرگــاه طــرف گفتگــو . مــی کنــیم اســت
ـازی اورانیـوم  بگوید حق ایران بر غنی س

ـارف صـ ،را می پذیریم لح البته بـرای مص
ــزآ ــه  ،می ــه نتیج ــد ب ــی توانن ـا م گفتگوهـ

ـــد انـــدک شـــمار   :او گفـــت. بیانجامن
کشورهائی  می خواهند کشورهای دیگـر 

  .را از این حق محروم کنند
بحران اتمی کـره شـمالی  ،در این میان •

ویز خـوبی شـد بـرای اسـرائیل و آدست 
ـات اتمـی  ـاران تأسیس تهدید ایران به بمب

 :می گویـدحاال دیگر اسرائیل . این کشور
ــد گذاشــت  ـانون نبای ــز کـ ــه نی خاورمیان

ـاکی بگــــردد . چنــــین بحــــران خطرنـــ
وریـل آ ۴در  ،روزنامه اسـرائیلی ،رتصآها

ـا در  ،۲۰۱۳ در روز شـــــروع گفتگوهــــ
ایران از بحـران کـره چـه  :نوشت ،تاآلماآ

 ،نویســنده مقالــه ،نشــل ففــرآمــوزد؟ آمــی 
ور مــی شــود کــه بــوش ایــران و کــره آیــاد

ز سه کشور محور شـر شمالی را دو کشور ا
ــود ــده ب ــع. خوان ــن دو ر ،در واق ــم ژای ی

  :اشتراکهای زیر را با یکدیگر دارند
هـــر دو دولـــت اشـــتراک دارنـــد در  – ۱

  دشمنی عمیق با امریکا و 
ی ســـخت ژهـــردو دولـــت ایـــدئولو - ۲

ـای بـین  ،بدان ،سران را دارند و مجازاته
المللی و انزوا را عامل تقویت خویش می 

ـا. پندارند لنینیسـم و  –مارکسیسـم  یکـی ب
قرار گرفتن در این  ،دیگری با شیعه گری

  .موقعیت را توجیه می کنند
از اخـتالف  ،طی سالها ،هردو دولت – ۳

ـا قـــدرتهای غـــرب و  روســـیه و چـــین بــ
ــت  ـاآمخالف ـا هژمــونی امریکـ ـا بـ در  ،نهـ

  . پیشبرد برنامه اتمی خود سود برده اند
ـا  – ۴ ـادل وحشــت بـ هــر دو دولــت تعـ

ـا برقـرار  همسایگان تحت حمایت امریک
ـا کـره جنـوبی و  :کرده اند کـره شـمال ی

  .اپن و ایران با اسرائیل و عربستانژ
ـان ایـران  و  ،یندهآدر ماه های       تنش می

. شـدت خواهـد یافـت ،غرب و اسـرائیل
ــران وضــع  ــتر برضــد ای مجازاتهــای بیش
خواهند شد و اسرائیل بر شدت دشـمنی 

ـا جنگـی آ. خود با ایران خواهـد افـزود ی
در افق مشاهده می شود؟ بـه ایـن زودی 

سوریه هدف مقدم مداخلـه غـرب . ها نه
دلیل اول سفر کـری بـه . در منطقه است

ایــران و ... اســرائیل و کشــورهائی دیگــر،
  .سوریه بوده است ،نآدلیل دوم 

در حضــور نتــان  ،۲۰۱۳وریــل آ ۹در  ☚
 ،جون کـری ،نخست وزیر اسرائیل ،یاهو

ایـران نبایـد و  :گفت ،کاوزیر خارجه امری
  . نمی تواند اسلحه اتمی داشته باشد

ــــت، مشــــترکهائی کــــه  :انقــــالب اســــالمی ــــرده اس ــــماره ک ـاآرتص ش ـــ . مشترکهائی نیستند که واقعیت دارنـده ـا مـی واقعیــت هســتند و بکــار جــو ســازی صـــورتی از کـــه مشـــترکهائی هســـتند  شــرح اشــتراکهای واقعــی بــدین . آینــدبسود سیاسـت اسـرائیل و امریک ـای خــود در گــرو وجــود یــک یم سرکوب گـر هسـتند ژهر دو ر – ۱  :هستند ــددشمن و محور کـردن آن در سیاسـت و بقـ ــی بینن ــود م ـارجی خ ــی و خـ . داخل ــن  ـال ای ـان در قبـ ــمن«سیاستشـ ، »دش البته پنهانی  –سیاست ستیز و سازش  ـازیهاییم بحران ساز هستند و ژهر دو ر – ۲  .است – ـاطر کـه بـه ژهر دو ر – ۳  .کنندخود را به مـردم خـویش تحمیـل مـی  عواقب بس زیانبـار بحـران س ــی ژهــر دو ر – ۴  . قوای مسلح خود می افزایندتحمیل مـی کننـد، بـر عـرض و طـول قیمت فقر سـیاهی کـه بـه مـردم خـود بقای خود، تقدم مطلق می دهنـد، بـه یم، بدین خ ــم، سیاســت داخل ـــدخویش را تابع سیاست خارجی خـود ی ـــرده ان ـــون . ک ـاه چ ــ ـانی را بـر در درون پایگ یم، در بحـران تراشـی ژنیز، با این دو رنویسنده هاآرتص، کشورهای همسایه بخالف نظر . نیاورد، ترجیح می دهندرابطه ای که مجالی برای بحران پـیش ندارند، انزوای منطقـه و جه ــد هم بـه ایـن دلیـل کـه . شرکت می کنند ــه تهدی ــی خــود ب رند و هم وجود این دو خارجی نیاز دادر سیاســت داخل ـامی و ژر یــم، کمتــرین ژهــیچ یــک از دو ر – ۵  .اقتصادی تهاجمی خود می شمارندیم، توجیه کننده سیاسـت نظ ی ادعــائی خــود ژپایبنــدی بــه ایــدئولو زحـــتمکش همـــدم فقـــر و ســـرکوب ســـلطنتی برقـــرار اســـت و قشـــرهای در کـــره شـــمالی، سلســـله . ندارنـــد

یه هستند و در ایران، والیت مطلقه فق از مصــادیق «کــه حتــی بنــا بــر فقــه،  – ــه رانــت خــواران و فقــر وســیع تــرین  ،اقتصادی را اجـرا مـی کنـد کـه رانـتحاکم اسـت و سیاسـت » شرک است ــز کشــور را ب ــه و نی ـــن دو ر – ۶  . چماق کرده اندجای عمل به مرام ادعائی خـود، آن را یــم، بــه ژهــردو ر. حـداکثر مــی رســاندقشــرهای جامع ـــژای ـــتند ک ـــم نیس ــرده و اختالف روس و چین با امریکا بر سر ه از ی ــی برجهــان، ســود ب ــلیحاتی اقتصادی تهدید کننده پدیـد  –می نظادر شرق دور و خاور نزدیـک، محـور بنا را بر تفـوق طلبـی نمـی گذاشـت و هرگاه . سلطه خویش برجهان حل کند همـــی خواهـــد مســـئله را در محـــدوددر حقیقت، این امریکا اسـت کـه . اندبرنامه اتمـی خـویش را بـه پـیش بـرده تفــوق طلب ـابقه تس ــی آورد، مسـ ـان خواهـد شـد سالهای آینده، عربسـتان بـزرگ تـرین در  –نم   . کرداز جمله برنامه اتمی، محـل پیـدا نمـی در نمی گفت و برنامـه تسـلیحاتی،  –خریدار اسلحه در جه
  
ربــط دو بحــران اتمــی ایــران و  ٭

  :کره شمالی
  

ـاط جمعـی  وسائل :انقالب اسالمی ـائل ارتب ــین وسـ ــرائیل و بخشــی از هم ــی اس ـان بحــران اتم ــرب، میـ ـاطی غ ـان از ایران و بحران اتمی کره شمالی ارتباط ارتبـ بــر » افکــار عمــومی ســازی«ایــن کــار، تنگاتنگ برقرار می کنند و هدفش ـان » دولتهای الت«ضد  از . را بـه جنـگ اتمـی تهدیـد مـی کنـداست کـه جه ـا فایــــل، در  آوریــــل  ۵جملــــه، دبکـــ ، این رابطه را چنین برقـرار مـی ۲۰۱۳   :کند
 ،واکنش ایران نسبت بـه بحـران کـره ☚

پیونــگ یانــگ  ،کــه یــک طــرف بحــران
ــود ،اســت ــی ب ــیش بین ــل پ ــد . قاب هرچن

امریکا می خواهـد روابـط تنگانـگ ایـن 
  :نادیده بگیرد ،دو متحد

ـــلآ ۵در  • ـــتاد  ،وری ـــیس س ـاون رئ ــ مع
سـرتیپ  ،مشترک نیروهای مسـلح ایـران

انگشت تهدیـد  ،مسعود جزایری ،سدارپا
حضـور امریکـا « :را بسوی امریکا گرفـت

ـا در  ،در کره جنوبی علت اصـلی تـنش ه
ایــن منطقــه حســاس در گذشــته و حــال 

ـان عظـیم . است امریکـا و متحـدانش زی
خواهند دید هرگاه در این منطقه جنگ 

ــد ــلیم . روی ده ــتقل تس ــورهای مس کش
ــوند ــی ش ـا نم ـای امریکـ ـان . حماقتهـ زمـ

مده آخویف و تهدید مدتها است که سرت
  .»است

ـاب  ،قسمت دوم سخنان جزایـری • بازت
یــت اللــه خامنــه ای از آکــاملی از امتنــاع 

ـا در  ــذیرفتن خواســت امریکـ ــه آپ نچــه ب
. است ،برنامه اتمی ایران مربوط می شود

بحــران کــره شــمالی بــه ایرانیهــا فرصــت 
ـا یــک  ــه دو گنجشــک را بـ داده اســت ک

ان بــا دسـتور کــیم هــم زمـ :سـنگ بزننـد
ن بر استقرار موشکهای میان برد آیونگ 

ــمالی ــره ش ــرقی ک ــردار  ،در ســاحل ش س
جزایری رجز می خواند و رجز خوانی او 

ـان  ،تا نیزآلماآبا شروع گفتگوهای  همزم
  . است

ــرفت  • ــه پیش ــود ب ــدوار ب واشــنگتن امی
ـــد ـــتاب ببخش ـا ش ــ ـا . گفتگوه ــ ـــه آب نک

ــات  ــه اثب ــود را ب ــودی خ ـا بیه گفتگوهـ
اطالعــی کــه وال اســتریت  ،ه انــدرســاند

ــه  ،ورنــال انتشــار دادژ ــدی برانگیخت امی
خامنه ای دسـتور  ،ن اطالعآبنا بر . است

هنــگ فعالیــت هــای اتمــی آداده اســت 
ــران ــرددآ ،ای ــته گ ـاطر . هس ــدین خـ او ب

چنین دستوری را داده است کـه پـیش از 
ــوری ــت جمه ـات ریاس از خــط  ،انتخابـ

ـامی بـه ایـرا ن قرمزی که سبب حملـه نظ

  . عبور نگردد ،شود
اما وقتی دو طرف بر سـر میـز مـذاکره      

از پاسخ گفـتن بـه  ،سعید جلیلی ،نشستند
کـــــه در  ۱+۵پیشـــــنهاد کشـــــورهای 

ـا داده شــده آلماآگفتگوهــای نخســت  تـ
ــد ــرد ،بودن ــداری او در . خــودداری ک پن

این یکـی . ن رفته استآجلد کیم یونگ 
ـاع پـدرش از قبـول  ـا اسـتناد بـه امتن نیز ب

یشنهاد امریکا در باره برچیدن تأسیسات پ
هرگونه پیشـنهاد  :گفت ،اتمی کره شمالی

  . در این باره را رد می کنم
ــذیر دو  • ـاب ناپ ــدن اجتنـ ــوأم ش ــن ت ای

ـام  بحران اتمی کره شمالی و ایران سه مق
پرزیدنت اوباما و جون کری  ،اول امریکا

ـاع  ،وزیر خارجه و جاک هایگل وزیر دف
ــرین چــالش بــین  امریکــا را بــا ســخت ت
بجا است که جون . المللی روبرو می کند

ـای ســـفر بـــه اســـرائیل و  ،کـــری بـــه جــ
ـــرای تجدیـــد کوششـــهای  ،فلســـطین ب

ـات  ،صلح ـا مقام به مسکو و پکن برود و ب
روسیه و چین در باره ایـران و سـوریه بـه 

زیـرا پـس از حـل ایـن دو . توافقی برسـد
مسئله است که امریکـا و قـدرتهای دیگـر 

  .ند کره شمالی را مهار کنندمی توان
تا زمانی که حکومت اوباما به سیاسـت       

ادامه می دهند که بنایش بر جـدا کـردن 
مسئله سوریه و مسئله ایران و مسـئله کـره 

مسـکو و چـین اقـدامی در  ،شمالی اسـت
بازداشــتن کــره شــمالی نخواهنــد کــرد و 

  .بسا جهان گرفتار فاجعه می شود
ــتراتفور  ☚ ــلآ ۱۰(اس ــن نظــر را ) وری ای

بســط داده اســت کــه کــره شــمال گرچــه 
قیافــه دیوانــه را بــه خــود داده اســت امــا 
ـال  عاقل اسـت و هـدف مشخصـی را دنب

ـاز را از آمــــی کنــــد و  ن بیشــــترین امتیـــ
  .قدرتهای جهان گرفتن است

خواهـد » مائده آسمانی«اسرائیل، یک اتمــی ایــران و کــره شــمالی، از دیــد تـوأم کـردن دو بحـران  :انقالب اسالمی ــــد ـا در . ش ـــ ــــت امریک ــــرا سیاس ــــت زی ــــه رو سیاس ــــه را دنبال دولـت . خاورمیانه، بازتر خواهـد کـردرا در مورد فلسطین و بقیه کشـورهای دسـت اسـرائیل . اسرائیل خواهد کـردخاورمیان ـا و غـرب، سیاسـت داری بـیش از پـیش راسرائیل به برخـو ـان . خواهد بـردتجزیـــه کشـــورهای منطقـــه را پـــیش از حمایت امریک ـــتندسـوریه و عـراق قربانی ـــه . اول هس ـــت ب ـــد، نوب ـا بع ــ ـار عمـومی بــاوجود اســتفاده از بحــران اتمــی         . همه، ایران خواهد شدکشــورهای دیگــر منطقــه، زودتــر از ام ـا و تهدیـد کره شمالی، در ایجـاد افک ـا تشـدید مجازاته ـار ی در به جنبش آموزگار مردم کره شمالایران به جنـگ، مـردم ایـران مـی بایـد مساعد ب ـــ ـاحب اختی ــــرای صـــ ــــدن ب ــه، . سرنوشــت خــویش، بگردنــددرآم ـارای بلـه گفـتن بـه . راه پیشقرار داده اند که نه راه پس دارنـد و نـه خـود را در وضـعی . مالی خالی اسـت –دست خامنه ای و مافیاهای نظامی وگرن را دارند و نه  ۱+۵پیشنهادی دولتهای زیـرا نـه ی ـارجی         . ا آخر بروندمی توانند بیراهه را ت ـا آتـا بنا بـر ایـن، . را خامنه ای معین می کندظاهر اینست که سیاست خ ـات«روانه کرده بود، ربطـی بـه رویه هیأت نمایندگی که او بـه آلم » انتخاب ـا بـر باوجود ایـن، . ریاست جمهوری ندارد ــی بنابر اطـالع واصـل از داخـل و بن ـارجی م ــی خـ ـاظران سیاس ــه نـ ـات«ســــر اتــــم و می گویند، میان گفتگوها بـر  نویسند وآنچ ریاســــت » انتخابـــ   :جمهوری ربط وجود دارد
  
  

ـــر  ـــا برس چـــرا گفتگوه
نمـی  ،برنامه اتمی ایـران

تواننــــــــد پــــــــیش از 
ریاســــت » انتخابــــات«

جمهـــوری بـــه جـــائی 
  :برسند؟

  
میلیـــارد دالری  ۱۰۰خســـارت  ٭

زیـــان  ،بحـــران اتمـــی کـــه در آن
ایران بابت استخراج نفـت و گـاز 

ج فــارس توســط کشــورهای خلــی
ملحوظ نشـده  ،...ساحلی دیگر و

ــزایش  ،اســت ــه اف ــان رو ب همچن
  :است

  
ور می شود که بنی صدر مجموع آیاد   ☚

ـان ناشـــی از بحـــران اتمـــی را   ۳۶۲۵زیــ
تلــف (ورد کــرده اســت آمیلیــارد دالر بــر

ـاطر  ــت بخـ ـایر نف ــی از ذخـ ــدن بخش ش
سهم + فرسودگی وسائل استخراج نفت 

ـارس ایران از منابع ن ـاز خلـیج ف فـت و گ
کــه کشــورهای ســاحلی مــی برنــد و مــی 

اتالف بنزین بخاطر فرسودگی + خورند 
بعـالوه سـرمایه ای کـه + پمپهای بنـزین 

فـرار + بابت فرار مغزها از دست می رود 
ـا  ،بعالوه کار بخش صـنایع+ سرمایه ها  ب

درصـــد ظرفیـــت و تعطیـــل  ۴۰حـــدود 
ــماری از  ـا آش ـادن + نهـ ــار افتـ ــالوه بک بع

مایه ها در اقتصاد مصـرف محـور و در سر
ـــرمایه  ـــتهای س ـــوختن فرص ـــه س نتیج

شــکار و آبیکــاری + گــذاریهای تولیــدی 
ـا و + پنهان  اثر تحریمها بـر گرانـی قیمته

ــتن در ــدر رف ــی ناشــی از آبه ــدهای نفت م
ـاگزیر شــدن بـه فــروش نفـت بــه بهــای  ن

ـاال  ـا کـ ــه آن بـ ـازل و مبادل ــودن + نـ ـاز ب بـ
ـاق  ـــر روی قاچــ ـا ب عـــالوه ب+ دروازه هــ

بزرگ شدن رقم رانت خواری و فسادها 
ـادی  که در هر جامعه ای ضد رشـد اقتص

  ).هستند
ـای پـــیش از  دور دوم  ☚ ـا در روزهــ امــ

ـان  ،تاآلماآگفتگوها در  محاسبه کارشناس
ـارت ایـــران بابـــت  ،غـــرب ـاره خســ دربــ

بنــا بــر ایــن . بحــران اتمــی انتشــار یافــت
ـا و  ،برآورد تنها زیانهای ناشـی از تحریمه
ه هــای پرداختــی بابــت فعالیتهــای هزینــ

 ۱۰۰اتمــی محاســبه شــده انــد و ســر بــه 
  :میلیارد دالر می زنند

ــه گــزارش     ــل  ۳در  CNNب ،  ۲۰۱۳آوری
ــوان  ـا عن ـارنگی یــک گــزارش بـ بنیــاد کـ

ـا و : برنامـــه هســـته ای ایـــران" قیمتهــ
نویسندگان ایـن  .را منتشر کرد" خطرات

ــوری  ــه جمه ــدند ک ــذکر ش ــزارش مت گ
خایر کافی اورانیوم برای اسالمی ایران ذ

ایـران بـر .. توسعه انرژی هسته ای ندارد
ـا  اثر توسعه برنامه هسته ای خود، زیانی ب

 ۱۰۰حـداقل : رقم نجـومی کـرده اسـت
میلیارد دالر در نتیجه تحریم های وضـع 
شده برضـد ایـران و مشـکالت بعـدی در 
ـارت وارد  اقتصادی داخلی، به ایران خس

  . شده است
ته ای در بوشـهر کـه تقریبـا نیروگاه هس   

ـال سـاخته شـده اسـت،  ٤۰طی مدت  س
درصــد از بــرق مصــرفی کشــور را  ۲فقــط 

در همــان زمــان، ایــران . تولیــد مــی کنــد
  درصد از برق تولید شده را  ۱٥بیش از 

  
 4 ر صفحهد

  
  
  
  

 باخت، باخت ؟
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به دليل زيرساخت كهنه و معيوب از دسـت  
  . مي دهد

  در  ،بنابر قولي  ،92فروردين  20در  ☚
 ،كيلـومتري بوشـهر   90و بنابر قـولي در   70

ـتر   6,1با قدرت  ،زلزله سختي روي داد ريش
ـا   6,3بنابر برآورد ايران و  بنا بر برآورد امريك

شــدت ويرانــي . در شــهر كــاكي روي داد
بيشــترين نيــاز را بــه چــادر و لــوازم اوليــه 

ـا كمبـود    آزندگي بوجـود   ورده اسـت ام
ـتادن   . چادر و لوازم زياد اسـت  علـت فرس

ـان اسـت    . اينگونه تجهيزات به سـوريه و لبن
ـان مـي دهـد كـه بـه       ژر ،بهررو يـم اطمين

ـيبي وارد نشـده   آنيروگاه اتمـي بوشـهر    س
مقامات فني روسي نيـز مـي گوينـد    . است

نيروگاه چنان ساخته شده است كه در برابر 
ـا قـدرت    ـتر  8زلزله ب . مقاومـت كنـد   ،ريش

بـزرگ بـودن    ،وقـوع زلزلـه   ،باوجود اين
شكار مـي كنـد كـه همـواره     آا تهديدي ر

طرفه اين . نسبت به آن هشدار داده مي شد
كــه چــون اينگونــه اطمينــان دادنهــا رفــع 

مـي گوينـد    ،نگراني از مـردم نمـي كنـد   
  !نيروگاه هنوز كار نمي كند

  
ــاهش   ٭ ــاكي از كـ ــي حـ عالمتـ

فعاليتهاي اتمي ايران مشاهده نمـي  
» رئــيس جمهــوري«يــا آشــود امــا 

ن مي شود و ينده مأمور حل بحراآ
  :ن تا آخر؟آيا ادامه دادن به 

  
ـال گـزارش   ژنخست وال استريت  ☚ ورن

هنگ فعاليتهاي اتمي خـود  آكرد كه ايران 
ـارس   29در . هسته كرده استآرا   ،2013م

ــر وال اســتريت  ،دبكافايــل ورنــال را ژخب
ـاكي از    :تكذيب كرد هيچگونه عالمتـي ح

ـاي اتمـي ايـران    آكند شدن  هنگ فعاليته
ـتوري هـم كـه از    . مي شـود مشاهده ن دس

ـادر شـده      ـاره ص سوي خامنه اي در ايـن ب
ـنيده و نديـده اسـت     ،باشد اگـر  . كسـي نش

رقيبهاي خامنـه   ،چنين امري واقع شده بود
ويـز مـي كردنـد بـراي     آن را دست آاي 

ـامزد مطلـوب او در     ضربه وارد كردن بـه ن
  .انتخابات رياست جمهوري

 ،)92فــروردين  20(2013وريــل آ 9در  ☚
ر همان حال كه امريكا ايران را به تشديد د

در  ،مجازاتها و حمله نظامي تهديد مي كرد
ـتور    ،ايران اعالن شد كه احمدي نـژاد دس

ـادن   داده است تأسيسات بهره برداري از مع
كار خـود   ،در معادن اورانيوم يزد ،اورانيوم

توليد ذغال زرد ضرور اسـت  . غاز كنندآرا 
ـا  زي اورانيـوم  براي اينكه تجهيزات غني س

  . كار كنند
ـاه   ژقـرار بـود ر   ،پيش از انقـالب       يـم ش

تأسيسات غني سازي اورانيوم ايجاد كنـد و  
  . از افريقاي جنوبي ذغال زرد وارد كند

از دو معـدن اورانيـوم بهـره     ،بنا بر خبـر  •
برداري مي شود و تأسيسات بهـره بـرداري   

ن را بــراي غنــي شــدن توســط آ ،كننــده
يم ژتلويزيون ر. اده مي كنندمآها ژسانتريفو

ـيل     ـا تفص ـات را ب  ،مراسم افتتاح ايـن تأسيس
از ديــد خبرگــزاري هــاي . پخــش كــرد

پيام افتتاح اين تأسيسات به غـرب   ،خارجي
ـامي ايـران     اينست كه صنعت اتمي غيـر نظ
يــك واقعيــت اســت و غــرب بايــد آن را 

موضوع گفتگو  مـي توانـد دنبالـه    . بپذيرد
شد و نه خـود ايـن   پذيرفتن اين واقعيت با

  .واقعيت
ي اتمي ايران مي گويد اين ژسازمان انر •

تن ذغال زرد توليد مي  66تأسيسات ساالنه 
كنند و اين يك سوم اورانيـوم الزم بـراي   

  .تهيه سوخت نيروگاه اتمي ايران است
ـاح   ،بنا بر اطـالع واصـل از كشـور    ☚ افتت

رئيس  ،عباسي ،وگرنه. نمايش تبليغاتي است
ـيش از ايـن     ،ي اتميژرسازمان ان ـاهي پ م

دركــار نصــب ســانتريفوژهاي  :گفتــه بــود
جديد هستيم اما اورانيوم الزم بـراي غنـي   

 10تا  ،عالوه بر اين. كردن در اختيار نداريم
در صـورتي   ،سوخت نيروگاه بوشـهر  ،سال

را روسها خود تأمين خواهنـد   ،كه كار كند
ـاتي   . كرد ـايش تبليغ اما هدف يا هدفهاي نم

  :يا كدامها هستند؟ كدام و
يـم  ژر ،تاآلماآدرپي شكست گفتگوهاي  - 1

ـاره اصـل غنـي     :مي بايد مـي گفـت   در ب
هرگاه اين . كوتاه نمي آيد ،كردن اورانيوم

موقعيت شكست خورده  ،نمايش را نمي داد
ــت    ـات رياس ـيش از انتخابـ ــي را پـ و منفعل
 ،جمهوري پيدا مي كـرد و ايـن موقعيـت   

ـازهم   ژتحريم انتخابات را وسيع و ر يـم را ب
  .ضعيف تر مي كند

اين امر كه احمدي نژاد دستور شـروع   – 2
يعني اين كه  ،فعاليت تأسيسات را داده است

مي بايـد   ،حكومت او است كه بطور مداوم
رفع  ،ضعف حاصل از مديريت خامنه اي را

  . و رجو كند
ــه شكســـت دور دوم    -  3 در بـــاره رابطـ

ا توجـه  ب :اطالع اينست ،تاآلماآگفتگوها در 
به اين كه جليلي نامزد بخشي از سپاه بـراي  

تـن دادن   ،تصدي رياست جمهوري است
 ،او به توافقي كه اظهار ضـعف تلقـي شـود   

ـاص و موقعيـت هـر     موقعيت او را بطور خ
ـپاه را    بـه   ،نامزد مورد تأييـد خامنـه اي و س

ـام     ـاندن ج خطر مي انداخت و حكـم نوش
 ،اينسـت كـه او  . زهر را به خامنه اي داشت

قبول حق ايران بر غني سازي اورانيـوم را  
ـانم  . پيش كشيد ـتون آقول سخنگوي خ  ،ش

وزير خارجه اتحاديه اروپا نيز اين اطالع را 
نچـه را در  آ ،طـرف ايـران   :تأييد مي كنـد 

در  ،خري گفتگوها بايـد بخواهـد  آمراحل 
  . خواست ،مرحله اول

 :مي ماند اين پرسش مهم و تعيين كننده     
ينـده  بحـران را بايـد    آ» ريرئيس جمهو«

ن را حل كند؟ به اين آادامه بدهد و يا بايد 
  :چنين پاسخ داده اند ،از داخل ،پرسش

دو نوع تبليغ در دستور كار قرار گرفته   -  4
ايران بايد خـود   ،يمژدر درون سپاه و ر :اند

را براي حمله نظامي كه برهر صورت انجام 
تجربـه   ،و نزد مردم. آماده كند ،خواهد شد

احمدي نژاد معلوم كرد كه حـل بحرانـي   
نيازمنـد همـĤهنگي كامـل     ،به اين سـختي 

ـام رهبـري اسـت      ـا مق . رئيس جمهـوري ب
هرگاه رئيس جمهوري بنا بر تقسيم قدرت با 
ـاب جداگانـه     رهبر نگذارد و نخواهـد حس

ـاز كنـد   ـام « ،براي خود ب ـا حـداكثر   » نظ ب
ماده پايان بخشيدن به بحران مـي  آ ،انسجام
هم تقصير ادامه بحران را بر  ،اين تبليغ .شود

دوش حكومت احمدي نژاد مي انـدازد و  
نزد اقليت كوچكي كه پاي  ،دست كم ،هم

تمايـل بـه رأي    ،صندوقهاي رأي مي روند
ـامزد خامنـه اي را بـر مـي      دادن به سود ن

ـامزد مطلـوب    ،اما خامنه اي هنـوز . انگيزد ن
  .خود را نيافته است

ـا توجـه بـه بـدین  :انقالب اسـالمي  خسارت عظیم و غیر قابـل تحمـل شـدن قـرار، ب
  :دو چندان گشته استوضعیت اقتصادی، سـرگردانی خامنـه ای 

  
گزارش از ايران در بـاره   

دست خالي خامنـه اي و  
ــامزد«نيــافتن  دلخــواه » ن

ــات رياســت  ــراي انتخاب ب
  :جمهوري

  
از حـاال تـا   » بيم و اميـد «سياست  ٭

ــد از  ــات رياســــت «بعــ انتخابــ
  :»يجمهور

  
ـيش از    ☚ قرار است امتحانات دانشـگاهها پ

انتخابات به انجام رسند و بعد از انتخابات نيز 
ـان     . تعطيل بماننـد  ـا كـه دانشـجويان امك ت

ـاد » تـدبير «اين . فعاليت نداشته باشند ور آي
و بستن دانشگاه ها بـراي  » انقالب فرهنگي«

و استقرار واليـت   60انجام كودتاي خرداد 
ـاد . مطلقه فقيه اسـت  ور مـي شـود كـه    آي

ـانون  « :هاشمي رفسنجاني مـي گفـت   در ق
ـام   ،اساسي ن آواليت مطلقه فقيه نبود اما ام

  . را اعمال مي كرد
دستيگري روزنامه نگاران و متهم كردن  ☚
ـاد  آ نها به شركت در شبكه جهاني براي ايج

  .»88فتنه اي بزرگتر از فتنه سال «
غاز آارعاب فعاالن سياسي از هم اكنون  ☚
به آنها گفته شده است يكـي از   :ده استش

ــد  – 2ســكوت و  -  1. ســه انتخــاب را بكنن
 – 3حمايــت از نــامزد مــورد نظــر رهبــر و 

ـا      تحول عواقب فعاليـت بسـود تحـريم و ي
. مطرح كردن نام كسي كه نامطلوب اسـت 

ـا خــاتمي نيســت  هاشــمي . نــامطلوب تنهـ
  .رفسنجاني و حتي ناطق نوري نيز هستند

ـاني  دستگاه قضائي  ☚ مأمور شده است كس
 ،را كــه ســخن از تحــريم انتخابــات بزننــد

  .قرار دهند» تحت تعقيب قضائي«
ـاي     ☚ ـا نامزده ـامطلوب «كساني كـه ب » ن

دست كم تهديد بـه ديگـر بـه     ،ديدار كنند
  . نها نرفتن  و يا دستگير مي كنندآديدار 

دانشجويان و افراد احزاب سياسـي كـه    ☚
بهـه  زادي و جآنهضـت  (منحل شـده انـد   

...) مشاركت و مجاهدين انقالب اسـالمي و 
  . »جو محيط كار شان سنگين گشته است«

 :تشديد سانسور انترنتي به ترتيب زير  ☚
در باالترين با استفاده از اي دي كسـي   -  1

ـا      كه آدرسش هـك شـده   راي منفـي و ي
 .مثبت ميدهند

ـا   - 2 از طريق آدرس فرد مورد نظرشان و ي
ـامپيوتر وي عكســ  ـاي اي دي كـ ها و فيلمهـ

جن همراه با نامه هاي مستهجن بـراي  همست
يعني وانمود . اعضاي خانواده وي ميفرستند

مي كنند كه طرف مورد نظرشان در واقـع  
ـاي    آقرباني  ـال عكسـها و فيلمه نها اهل ارس

ـال ان    ـاي ارس مستهجن است و سهوا به ج
ـيقش، بــراي همســر      عكــس بــراي رفـ

تالف فرستاده و بدين وسيله ايجاد اخـ    خود
 .خانوادگي مي كنند

ـاني     ير فايلهاييزدر  - 3 با اي دي طرف قرب
ـتن  ـا و مواضـع       مبادرت به نوش كامنـت ه

عجيــب و غيــر منتظــره و خــالف مواضــع 
خصوصا كه مطلعند فـرد  . سازماني مي كنند

ـا      ـبوكي مـدام نـدارد و ب مزبور فعاليت فيس
ـبوكي خـود   آفاصله هاي زياد از  درس فيس

ـان كنتـرل بـرايش    استفاده مي نمايد و  امك
تــا اينكــه وي بــا اعتــراض .موجــود نيســت

 .دوستانش مواجه شود
ـتان   - 4 روابط فرد مورد نظر خود را با دوس

ـاي    ـال ايميله سازماني وخانوادگيش، با ارس
 .منحرف كننده بهم ميزنند

كه از آن اطالع دقيق در در يك مورد، - 5
، خبر تصادف يـك دانشـجو در   دست است

ـتاده    خارج را براي پدر وي در ايـران فرس
  . اند باعث سكته وي شده اند

حتــي ارتــش ســايبري صــداي فعــاالن - 6
سياســي را در مصــاحبه هــا و برنامــه هــاي 

ـبط مـي كننـد    و    راديويي و تلويزيوني ض
همانند قطعات بهم چسبانده كاغذهاي پاره 
شده در سفارت امريكا بطـور دلخـواه بهـم    
ـبانند وجمـالت دلخـواه خــود را      مـي چس

 ماده نگاه ميدارند تا بتواننـد آن آسازند و مي
خراب كـردن فـردي در انترنـت     برايرا 

ـالت دارد  .پخش نمايند در واقع صدا نيز اص
ــو و    ـاي رادي ــه هـ ـتقيم از برنام ــون مسـ چ

 .تلويزيوني ضبط شده اند
همانگونــه كــه بــه دروغ بــراي پرونــده - 7

زرافشان اعالم كردند در منـزل وي     سازي
ات الكلـي يافتـه انـد و    مواد مخدر و مشروب

جاسازي كرده بودنـد از طريـق اسـكايپ    
ـته شـده از    هاي كنترل نشده و باز نگاه داش
منزل فعاالن سياسي خارج و داخل كشـور  

 نهم در لباسهاي راحتي وآ. عكس مي گيرند
ـاني و   پيژاما و يا در لحظات عريان شدن قرب
ـا در حــين اداي صــحبتهاي خصوصــي   يـ

و نگاهـداري مـي      مي كننـد   ضبط را  آنان
كنند تا زماني بطور آشكار و يا بطور خزنده 
ــراي دوســتانش و يــا   ــه وي ب و پنهــان علي

انترنت پخش    اقوامش ارسال دارند و يا در
 .نمايند

از طريق ارسال ايميل به عنوان طرفدار - 8
شنايي آخط سازماني افراد رابطه دوستي و 

ـات در     با فردي بر قرار مـي كننـد و اطالع
، از او، بطور تـدريجي  را ستان ويمورد دو

ـات را از   آكسب مي كنند و بعد  ن اطـال ع
نامي مجعول با ارسال ايميل و يا در    طريق

ـتان     فيسبوك و يا باالترين و تويتر عليه دوس
ـانواده وي   ـار     سازماني وي و يا افـراد خ بك

 .مي گيرند
و حتي شده كه براي برخـي دعوتنامـه    - 9

ـال  براي شركت در جلسه اي جع لي را ارس

ـا   ميدارند و يا به نام وي و از آدرس وي و ي
ــي پاســخ    وي   اســتفاده از اي دي و اي پ

مثبت به دعوتي در جلسه اي را جعـل مـي   
 .كنند

از يـك     ديافـر احتي موردي بـراي   - 10
ـازمان     سازمان چپ تقاضاي عضويت در س

مشــروطه خواهــان را جعــل كــرده انــد و 
اسمي جعلـي  بعنوان افشا گري عليه وي به 

ـازماني     ـتان س با ايميل براي برخـي از دوس
 .فرستاده اند نهاآ

ست كـه  ينابر سعي اين ارتش سايبري  - 11
ـارج از كشـور از    به حسابهاي بانكي افراد خ
روي اطالعات ضبط شده بر روي كامپيوتر 

و پول را بـه   ها از قبيل پاسورد ها راه يابند
حســابهايي متعلــق بــه افــراد حاكميــت در 

 .رخصوصا هلند انتقال دهندكشو
حاكميت وي پي ان هاي فـراوان بـه   -  12

قيمت نازل در اختيار ايرانيان داخل كشور 
قرار ميدهد ولي همين امـر راهـي اسـت    
ـارج از كشـور    ـان خ . براي جاسوسي ايراني

همه وي پي ان ها كنترل شده مي باشند و 
هر ايراني در داخل كه از انها استفاده مـي  

ـتفاد  ـا اسـ ــرد بـ ــط دوســتي و ب ه از ان رواب
  .سازماني خود را لو ميدهد

ــالب اســالمي ـا دریافــت کــرده ایــم و بــدین ترتیــب در ایــن اطالعــات را مــا  :انق ــیم تـ ــان قــرار مــی ده ــار ایرانی ـــد و اختی ـای الزم را بکنن ــ ـــگر «مراقبته لش   .یم را ناکام گردانندژر» سایبری
  
كساني كه تـا ايـن هنگـام نـامزد      ٭

هسـتند و يـا   يـا سـپاهي    ،شده انـد 
  :واواكي

  
كساني كه تا اين هنگام خود را بعنـوان   ☚

ـاني كـه      نامزد معرفي كرده انـد و نيـز كس
ـپاه خوانـده   » بيت رهبـري «نامزدهاي  و س
  :يا واواكي هستند و يا عضو سپاه ،مي شوند

ـاهير  «فالحيان كه مي خواهد  • اتحاد جم
هـر دو   ،ايجاد كند و پورمحمدي» اسالمي

در . يتكــاران بنــام هســتندواواكــي و از جنا
ـاي ر  شـركت   ،يـم ژبخش بزرگي از جنايته

رحيم مشائي نيز زماني در . مستقيم داشته اند
  . واواك بوده است

محسن رضائي و قاليباف و سعيد جليلي و  •
  . لنكراني پاسدار بوده اند

علــي اكبــر واليتــي و حســن روحــاني و •
اما . حداد عادل در سپاه و واواك نبوده اند

در ســازمان تــرور بــوده اســت و  ،تــيوالي
بــا همكــاري  ،ترورهــاي خــارج از كشــور

ـام    ــت وزارت او انجـ ــه تح وزارت خارج
در دادگاه  ،گرفته است و همچون فالحيان

ــوس ــمار  ،ميكون ـازمان  آدر ش ــران و سـ م
. نــام بــرده شــده اســت ،دهنــدگان تــرور

ـا      هرچند او فرد مطلـوب خامنـه ايسـت ام
ـندوق     رأي  خامنه اي مـي دانـد كـه از ص

ـار    ،بيرون آوردن اسم او درد سر بـزرگ بب
ـا  . مي آورد حداد عادل نيز دست نشانده ام

ـايتي شـهره و فاقـد     ژدر ر يم نيز به بـي كف
وضــعيت چنــان اســت كــه . پايگــاه اســت

ـاني  بطـور   ،احتمال نامزد شدن حسن روح
ـامزد شـود     ،رسمي  ،كم است و اگـر هـم ن

  . ورخواهد شكست
  
از  ،خامنه اي در انزواي خـويش  ٭

باز شدن فضـاي سياسـي درحـدي    
مـي   ،كه انتخابات ايجاب مي كنـد 

 :گرفتــار دو مصــيبت اســت ،ترســد
  :بحران اتمي و گروه احمدي نژاد

  
ـا   ☚ ن روبـرو  آمشكل اولي كه خامنه اي ب

. مشكل احمدي نژاد و گروه او است ،است
از نزديكان او شنيده شده است كه تصويب 
ـيبت و تصـويب    صالحيت رحيم مشائي مص

ــردن  ــز مصــيبت اســت آنك ـاه . ن ني هرگـ
ـاي     صــالحيت او تصــويب شــود و فضـ

ـامزد مطلـوب     ،انتخاباتي بسته بمانـد  او بـر ن
خامنه اي و بيـت  . خامنه اي پيروز مي شود

ـامزدي معـروف     او مي دانند كه كافيسـت ن
تا كسي بـه او رأي   ،»نامزد رهبري«شود به 
 ،و اگر صـالحيت او تصـويب نشـود   . ندهد

ت رأي دهنده نيز از رفتن بـه  بخشي از اقلي
پاي صندوقهاي رأي سـرباز خواهنـد زد و   
ـبب خواهـد    قيل و قال احمدي نژاد نيز س

فاقــد  ،شــد كــه رئــيس جمهــوري بعــدي
  .هرگونه مشروعيتي بگردد

ـتور   ،تا تاريخ ارسال ايـن گـزارش   ☚ دس
اينست كه خاتمي نبايد در انتخابات شركت 

 حتي هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري. كند
در انتخابات رياسـت   ،بعنوان نامزد ،نيز نبايد

  . جمهوري شركت كنند
نزديـك تـر مـي    » انتخابات«هر روز به  ☚

سردرگمي خامنه اي را آشكارتر مي  ،شويم
ـاي دوتـن بـرده     ،در حال حاضر. بينيم نامه

يكـي سـعيد جليلـي و ديگـري     . مي شوند
شخصــي بــه اســم لنكرانــي كــه در هيــأت 

ير بهداشـت بـوده   وز ،وزيران احمدي نژاد
ـباح يـزدي اسـت و    . است او از پيروان مص

ـاه انقـالب بـوده      ـا دادگ زماني رابط سپاه ب
از . جليلي از لنكرانـي جلـو تراسـت   . است
از . سپاه برايش زمينه سازي مي كـرد  ،پيش
ـامزد بعـدي    ،جمله سردار رضا سراج او را ن

ـپاه بـرايش     رياست جمهوري خواند كـه س
  . فعاليت خواهد كرد

تا با دست پر باز مـي  آلماآاگر جليلي از      
خامنـه اي هـم از سـرگرداني مـي      ،گشت

ـا را بـه    ،اما نام جليلي. سودآ تشديد تحريمه
ـاد  . ذهن مردم مـي آورد  وري آدر خـور ي

است كه در روزهاي پيش از رفتن جليلـي  
ـا آلماآو هيأت تحت رياست او به  قيمـت   ،ت

ـام بازگشـت او  آطال و ارز پائين   ،مد و بهنگ
  . قيمت طال و ارز باال رفت

احمدي نژاد نيز از سياست خامنه اي در      
 ،فروردين 24در . بحران اتمي تبري جست

او گفــت اتــم را تــاوقتي دولــت  ،بــارديگر
تصـدي مـي   ) مقصود حكومـت او اسـت  (

از آن بي . كارش به سامان بوده است ،كرد
از ضربه  ،به صراحت،و او. سامان شده است

. سخن گفته است ،قتصاد كشورتحريمها بر ا
 ،تحميـل جليلـي   ،از ديد مـردم  ،اينست كه

يعني اين كه بنا بـر   ،بعنوان رئيس جمهوري
از سـه  . يعني جنـگ اسـت  » خرآتا «رفتن 

ـاني را مـردم    ،دبير شوراي امنيت ملي  روح
ـايش برحـل بحـران     كسي مي دانند كه بن

حتـي  . بوده اما خامنه اي مانع شـده اسـت  
ـته    ،از ديد مردم ،علي الريجاني مـي خواس

 ،در عـوض . است مشكل اتمي را حل كنـد 
جليلي كسي تصـور مـي شـود كـه مطيـع      
ــه اي و عامــل او در تشــديد   محــض خامن

  :بحران اتمي است
  
امريكا در هر حال به ايران حمله  ٭

  :...خواهد كرد پس
  
ـأت تحـت    ☚ بعد از بازگشت جليلي و هي

ان ن دسته از سـردار آ ،تاآلماآرياست او از 
سپاه كه او را نامزد رياست جمهوري كرده 

ـتدالل    ،در محيطهاي خود ،اند اينطـور اس
ـاه بيايـد      ،مي كنند كه اگر هـم ايـران كوت

امريكا نخواهد گذاشت مشكل اتمـي حـل   
ـاجرا را كـش خواهـد داد    . شود آن قدر م
  : كه
وضعيت همان شـود   ،در سوريه و عراق – 1

  كه امريكائي ها مي خواهند و 
  . له نظامي به ايرانحم – 2
ـا بايـد خـود را بـراي حملـه       ،بنا بر اين    م

ـلي ايـن    . نظامي آماده كنيم از شـرائط اص
يكـي يكدسـت و منسـجم شـدن      ،مادگيآ

جليلـي  . اسـت » رهبـري «نظام تحت امـر  
اسـت و  » رهبـر «كسي است كه هم مطيع 

هم مي داند كه قدرت قابل تقسيم نيسـت و  
  . دمتمركز باش» رهبر«بايد در شخص 

ـيس  «معلوم است كـه   ،از هم اكنون ☚ رئ
 3000كار خود را بادالر  ،يندهآ» جمهوري

بايد ) زادآ(توماني  4000و ) رسمي(توماني 
نامزدها چه بخواهنـد   ،بنا براين. شروع كند

ــد » بحــران اتمــي«انــگ  ،و چــه نخواهن
  :نها مي خوردآبرپيشاني 

  
 5 ر صفحهد

  

 باخت، باخت ؟
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جنـگ  هرگاه قرار بر زمينه سازي براي  – 1
ـامزد رياسـت جمهـوري     ،باشد ذوب در «ن

اما نه از نوع احمـدي نـژاد كـه از    » واليت
ـادل مـي     نوع جليلي و واليتي و حـداد ع

ــود ــريم  . ش ـته و تح ـاتي بسـ ـاي انتخابـ فضـ
  .انتخابات بسيار گسترده خواهد شد

ـاي    – 2 هرگاه قرار بر رهاشـدن از مجازاته
ـا و تشـويق توليـد     اقتصادي و تعديل قيمته

ـان دادن بـه بحـران     ،بنا بر اين ،داخلي پاي
نامزد رياست جمهـوري كسـي    ،اتمي باشد

معرفي خواهد شد كه مشكل اتمي را حـل  
مستند است بـه   ،اين فرض نيز. خواهد كرد

  :موضع گيري خامنه اي
ـا   ،او در مشهد      با گفتگوي مستقيم با امريك

پس رئيس جمهوري جديـد  . موافقت كرد
ـ  ـا   مي تواند وارد گفتگوي مس ـا امريك تقيم ب

براي ايـن  . شود و مشكل اتمي را حل كند
نامزد مطلوب خـود   ،فرض و وضعيت نيز او

ايـن  . را دارد كه علي اكبـر واليتـي اسـت   
ستاد تبليغاتي به سـود او   ،امركه در واشنگتن

از سوي خامنـه   ،ايجاد شد و شايع شد كه او
او  –اي با امريكائي ها صحبت كرده اسـت  

ــذي ــه اي تك ــد و خامن و وزارت  –ب كردن
او را  ،طــوالني او بــر وزارت امــور خارجــه

ـاري   مناسب ترين كس براي اجراي راه ك
ـا  . مي كند ،از ديد خامنه اي ،از نوع دوم ام

ن اينسـت كـه   آيك عيـب بـزرگ دارد و   
يعنـي ايـن    ،جلو انداختن آن بعنوان نامزد

ـام   كه خامنه اي چاره اي جز سركشيدن ج
ـيش از    مي دانيم كه. زهر ندارد سه دهـه پ

با پـذيرفتن قطعنامـه شـوراي     ،آنكه خميني
ـين   ،جام زهر تسليم را سركشـد  ،امنيت هم
ـان  ژبعنوان وزير خارجه ر ،واليتي يم به آلم

ـان    ،رفت و به گنشر وزير خارجه وقـت آلم
ـاده اسـت قطعنامـه     اطالع داد كه ايران آم

روزنامـه لومونـد   . شوراي امنيت را بپـذيرد 
ارش كرد كه او به گنشر همان تاريخ نيز گز

گفته است ايران قطعنامه شوراي امنيـت را  
حسن روحاني نيز مي تواند اين .  مي پذيرد

راه كــار را در پــيش بگيــرد امــا او از بانــد 
هاشمي رفسنجاني است و در بيـت خامنـه   

  . اي و سپاه طرفدار ندارد
ـايلي قـوي نيـز     ،در بيت خامنـه اي  – 3 تم

در » رهبـري « :وجود دارد كه مـي گويـد  
ـا    موقعيتي قرار گرفته است كه نمي توانـد ب

ـا   ،كمتر از گرفتن موافقت با غني سازي رض
ـارت بحـران   . زيرا نابود مي شود. دهد خس

ن سنگين شده اسـت كـه او   آاتمي بيش از 
بتواند بگويد جام زهر شكسـت را سـر مـي    
ـا و اسـرائيل گـردن     كشم و به دستور امريك

انجام تـوافقي   ،از ديد اين گرايش. مي نهم
حق ايـران بـر غنـي    «بر پايه شناخته شدن 

بشـرط ايـن   . شدني است ،»سازي اورانيوم
يعنـي  . كه زمان به زيان ايران عمـل نكنـد  

ــراق ژر ــد و در ع ــم ســوريه ســقوط نكن  ،ي
 ،در سوريه. وضعيت به زيان ايران تغيير نكند

النصرت با ايمان الظـواهري بيعـت كـرد و    
غرب ضربه وارد بر افكار عمومي  ،اين بيعت

ـار عمـومي بـه      . كرد ـاد ايـن افك يعني اعتم
ـاره سـوريه را   متزلـزل   ،تبليغات مستمر در ب

ـالي و  . كرد ... نقش اسلحه ليبي در جنـگ م
ماده كردن افكار عمومي را براي تشـديد  آ

ــوريه مشــكل كــرده اســت  . جنــگ در س
اعتراض به پيروي دولتهاي غرب از سياست 

نطقه بيشتر و در م ،قطر ،عربستان و دستيارش
يم ژروشن است كه دست ر. بيشتر مي شود

بشار اسد در جنايت بر ضد مردم سوريه نيـز  
ـان حقـوق   . بازتر مي گردد گزارش ديده ب

ـا     ـامي تنه بشر در باره بمباران مردم غيـر نظ
قسمتي از ايـن جنايـت برضـد بشـريت را     

  .شكار مي كندآ
نچـه بـه   آدر  ،بحـران كـره   ،باوجود اين    

ـار    ،مي ايران مربوط مي شـود برنامه ات افك
. عمومي غرب را سخت حساس كرده است

ـيش  ژزمان نيز بسود ر ،به سخن ديگر يم به پ
ـان   .  نمي رود اينست كه تمايل طرفـدار پاي

  بخشيدن به بحران بر اين نظر شده است كه
ـازي كـردن در     • خامنه اي برگي بـراي ب

يـم نيـز در انـزوا    ژدر خـود ر . دست ندارد
ـا   يعني. است اعتماد به او يا وجود ندارد و ي

ـابراين . بسيار كم است بـراي قبوالنـدن    ،بن
ـيله   ،»حق ايران بر غني سازي اورانيوم« وس

ـار نـدارد   ـادي   . فشاري در اختي ـار اقتص فش
  . غرب بر ايران نيز رو به تشديد است

ـالحه و   ،بنابراين • در وضعيت نه توانائي مص
ري كه تنها كا. نه توانائي عدم مصالحه است

مــي توانــد بكنــد اينســت كــه نــامزد و يــا 
ـاني    ،نامزدهاي مـورد نظـر او   خـود را كس

اجــازه «معرفــي كننــد كــه بــا اســتفاده از 

ـا (» رهبري  ،)اجازه گفتگوي مستقيم با امريك
ـا     ـتقيم ب مشكل اتمي را از راه گفتگـوي مس

. حل خواهـد كـرد   ،كشور ديگر 5امريكا و 
ديـد   از ،طرفداران اين راه كار بـه جليلـي  

 40جليلـي بمـدت    :تمايل خود مي نگرنـد 
 –دقيقه با نماينده امريكا گفتگو كرده اسـت  

ـتون   ،در ايران تكذيب شد اما سخنگوي اش
ـا وقـوع ايـن گفتگـو را       وزير خارجـه اروپ

تكذيبهاي دستگاه خامنـه اي  . تصديق كرد
ـنهاد متقابـل را    –اغلب دروغ هستند  و پيش

ـلي    بنحوي طرح كرده است كه طـرف اص
گفتگو يعني امريكا متقاعد شـود كـه ايـران    
همه گونه بازرسي و نظارت را مي پـذيرد و  

ـانع اسـت   4به غني سازي درحد  .  درصد  ق
حتي جليلي نيز مـي توانـد    ،به سخن ديگر

  .راه كار مصالحه را درپيش گيرد
ـتيم  آما «اما  • ـا هس را » ماده گفتگو با امريك

ـائي  . احمدي نژاد مطرح كـرده اسـت   مش
ـائي   ،د او براي رياسـت جمهـوري  نامز توان

بـي   ،بيشتري را براي حل مشكل اتمي دارد
ـنده اي را سـر   آ نكه خامنه اي جام زهر كش

اما سرداران سپاه و شخص خامنه اي . بكشد
تصور رئيس جمهـوري   ،و فرزندش مجتبي

. شدن او را نيز به ذهن خود راه نمي دهند
كه » رهبري«زيرا مي دانند كسي مستقل از 

ابط خارجي ايران را عادي كند و از هم رو
ـان  آ«اكنون وعده  ـادي درخش » ينده اقتص

 ،را مي دهد) مشائي اين وعده را مي دهد(
نهمـه  آو . يم مـي شـود  ژمحور قدرت در ر

جنايت و خيانت و فساد كه خامنه اي براي 
روي  ،يم شاه سابق كرده اسـت ژبازسازي ر

  .دستش مي مانند
ـاره و اینـک ببی :انقالب اسـالمي  ـا و سیاســت پــیش نـیم در ب ـا و حکومـــت گفتگوهــای آلماآتـ   :انداسرائیل، تحلیل گران غرب چه نوشته روی حکومـــت اوبامــ

  

ــازي و   ــين بــ واپســ
ــوع  ــي موضــ واقعــ

ــران؟    ــا اي ــا ب گفتگوه
جنــگ بــا   دروغهــا؟

  ايران؟  
  
  

ــالب ــالمي انق گــران، ترجمــه هــای دو نوشــته را در بــاره از نوشــته هــای تحلیــل  :اس
ـار  . واقعی گفتگوهارا می آوریمسـر برنامـه اتمـی و موضـوع گفتگوها بـر  سپس اعتب

موضع گیریهای جنگ طلبانه و اطالعهای 
  :منتشره را بررسی می کنیم

  
ــازي    ــحنه ب ــين  ص واپس
گفتگوها با ايـران چگونـه   

 صحنه ايست؟
  
كسـي كـه    ،پل پيالر ،2013وريل آ 9در     
سال در خدمت سيا بوده و تحليـل گـر    28

گشته و اينـك در دانشـگاه جـرج     ارشد سيا
ايــن تحليــل و  ،تــاون تــدريس مــي كنــد

ـا      ارزيابي را در باره گفتگوها بـر سـر اتـم ب
  :ورده استآايران به عمل 

وسائل ارتباط جمعي عمده امريكا ايـران   •
را سرزنش مي كنند كه گفتگوها را در بـن  

ـا در واقـع ايـن    . بست نگاه داشته اسـت  ام
ـتن   د كـه حاضـر   گفتگو كنندگان غـرب هس

نيستند حق ايران را بر غني كردن اورانيوم 
  . بپذيرند ،ميزآبراي مصارف صلح 

ـا ايـران      • امريكا و شـركايش در گفتگـو ب
ـاي بـزرگ    ـتباه ه در  ،همچنان بر تكرار اش

 ،وگرنـه . ادامـه مـي دهنـد    ،گفتگو با ايران

ـيار خـوب از راه     دست يافتن به توافـق بس
  .گفتگو كامال شدني است

ز اشتباه ها اينست بنا نيست كـه در  يكي ا •
توافـق از   ،يك زمينه و بر سر يك موضـوع 

يد كه هريك از دو آراه كوششهايي بدست 
ـته  آطرف براي بيشترين دسـت   ورد را داش

. بلكه زمينـه و موضـوع يكـي نيسـت     ،باشد
ـنهادهائي را ارائـه مـي     1+5كشورهاي  پيش

دهند بي آنكه معلوم كنند حـق ايـران بـر    
ـا نـه  غني كردن  و . اورانيوم را مي پذيرند ي

نچـه را  آمي بيند بدون تعيين تكليف  ،ايران
وارد  ،هر پاسخي بدهد ،حق خود مي داند

مداري شده اسـت كـه از آن نمـي تـوان     
ـازه   ،ديپلماتهاي غربي. مدآبيرون  در باره ت

از  ترديد بسيار ايران را  ،ترين دور گفتگوها
  .سخن گفته اند ،در ورود به اين روند

ـا    ،بدين قرار •  ،در ايـن مرحلـه از گفتگوه
ـاره     :پرسش بايسته اينست اگـر تهـران در ب

ـالحه  جـدي   ،رسيدن به توافق و انجام مص
طرفهاي گفتگـو   ،- واقعا جدي باشد  –باشد 

ـيش       با ايـران چگونـه روشـي را بايـد در پ
ـا در      بگيرند؟ راستي اينسـت كـه ايرانـي ه

ـتند    ،معامله  اگـر در . بسيار سـخت گيـر هس
ـتر از   ،معامله جدي باشند نچـه  آمي بايد بيش
بسا در باره .  به راه بيايند ،تا به حال بوده اند

ـا   ــي ايرانيهـ ــي افراط ــد و دو دل ـا  ،تردي تـ
 1+5حدودي حق بـه جانـب كشـورهاي    

ـا جـدي    . باشد اميدوار باشيم كه ايرانـي ه
باشند و طرف ديگر نيز اطمينان بدهـد كـه   

  . اندقصد ندارد ايراني ها را سر بدو
ـائل موجـود در راه    • يكي از مهمترين مس

ــورهاي  ـار كش ــي   1+5كـ ــه نم اينســت ك
در معاملـه   ،خواهند مجازاتها برضد ايران را

ـنهاد  . بكار برند ،يكجا ،با ايران در واپسين پيش
ـا  را     ،اين كشـورها  لغـو انـدكي از مجازاته
مجازاتهائي كه لغو شدنشان را . گنجانده اند

ــد   ــرده ان ـنهاد ك ــ ،پيشـ ـتر از ان دكي بيشـ
ـين    ـنهادهاي پيش مجازاتهاي مندرج در پيش

ـتره   ،اما اين مجازاتها. هستند در مقايسه با گس
ـا رنـج   آمجازاتها كه سالها است ايـران از   نه

از ايـران   ،در عـوض . ناچيز هستند ،مي برد
از  ،مي خواهند اجراي برنامه اتمـي خـود  

ـال      ـات فـردو را بـه ح جمله فعاليت تأسيس
نبايد تعجب كـرد   ،بنا بر اين .وردآتعليق در 

ـيار     ـتان را بس از اين كه ايرانيان اين بـده بس
  .نابرابر  بشمارند

بكار بردن مجازاتها همچون اهرم بدان        
معني نيست كه هيچ مجازاتي را بدون مابـه  

ـان  . ازاء نمي توان لغو كرد خصوص كه نش
زيرا بـدين  . دادن حسن نيت سودمند است

ـيده    معني است كه غرب ب ه ايـن نتيجـه رس
است كه پيشنهاد نامتعادل راه به جائي نمـي  
 ،برد و اينك مصمم است با ابراز حسن نيـت 

  .پيشرفت مذاكرات را ممكن بسازد
و بــاز بكــاربردن هوشــمندان مجازاتهــا      

ـامي     ـنهاد لغـو تم بدين معني نيست كه پيش
ـا ايـران   ،مجازاتها را در ازاي توافق داده  ،ب

ــود ــي  . ش ــو جزئ ـا در ازاي لغ از مجازاتهـ
بسا  ،مقداري محدود كردن فعاليتهاي اتمي

شدني ترين كار در وضعيت كنوني باشـد و  
اعتماد الزم را براي مصالحه تمام و كمال را 

  .ايجاد كند
ن آامــر مهــم ايــن نيســت كــه ايــن يــا      

. مجازات در ازاي خواست غرب لغو شـود 
ـادل    ،بلكه اينست كه طـرف  ـنهاد را متع پيش

  .  يابي كندارز
از  1+5مسئله ديگر اينست كه كشـورهاي   •

اين امر غافل هستند كه طرف ايراني گفتگو 
ــدارد كــه غــرب براســتي  آ ن اعتمــاد را ن

در اين ترديد . خواستار انجام مصالحه است
است كه نكند غرب جز اين نمـي خواهـد   

ن را برنامـه  آكه سرانجام چيزي كه بتـوان  
راسـت بخـواهي   . برجا نماند ،اتمي خواند

ـتي     ايراني ها فكر مي كنند كـه غـرب براس
خواستار مصالحه با جمهوري اسالمي ايران 

ـاص   .نيست ـا همـه    ،غرب و بطـور خ امريك
 ،داليل را براين كه اين ظن را پيـدا كننـد  

ايـن رويـه   .  در اختيار ايرانيان گذاشته انـد 
ـا  و ايـن     ـال مجازاته انعطاف ناپذير در اعم

ا بـر ايـران وارد كـرده    خسارتها كه مجازاته
ن لـذت مـي   آاست و برخي از غربي ها از 

كافي هستند براي اين كه ايراني ها به  ،برند
اين نتيجه برسند كه هدف غـرب از گفتگـو   

هدف واقعي تغيير . رسيدن به مصالحه نيست
ـاني   ،در غـرب  ،و مي دانيم. يم استژر كس

ـا     آشكارا مي گويند كـه هـدف از مجازاته
  .تيم اسژتغيير ر

خالصه كالم اين كه غرب تمامي داليل      
ـته اسـت بـراي     را در اختيار ايرانيان گذاش
اين كه باور كنند كه قصد غرب اينست كـه  
 ،گفتگوهــا ادامــه يابنــد و در همــان حــال

ـارت بـر       مجازاتها سـخت تـر شـوند و خس
هم خسارتهاي اقتصادي و . خسارت بيفزايند

ـان از  . هم خسارتهاي سياسي ـيم  ن آايراني ب
دارند كه اين بازي يك بازي نيست كه در 

بلكه يك بازي است كه  ،نها بازنده اندآ ،نآ
همانطور كه اسـكات پترسـون   . پايان ندارد

گـزارش مـي    ،در كريستين ساينس مونيتور
نگراني ايرانيان اينك اينست كه غرب  ،كند

ـازي اورانيـوم را    مي خواهد ايران غني س
تنها  ،نآاي بطور كامل متوقف كند و در از

  . بخش ناچيزي از مجازاتها را لغو كند
بدين خاطر است كه سخن معاون هيأت      

قابــل فهــم  ،تــاآلماآايــران در گفتگوهــاي 
ـا    :او به روزنامه نگاران گفـت . است اگـر بن

باشد ايران امتيازهائي بدهد و يا هـر گونـه   
ـار   ،قدمي براي اعتماد سازي بردارد اين ك

ميـز  آوسيع تر و تفاهم بخشي از طرح «بايد 
قسـمتي كـه   . باشـد » تر واجد هدف روشن

قبول برنامـه   ،است 1+5برعهده كشورهاي 
غني سازي  ،از جمله ،ميز ايرانآاتمي صلح 

  .اورانيوم است
 ،برداشت معاون هيأت نمايندگي ايران       

گويــاي ســوءظن هــاي ايرانيــان و مبنــي 
ـا بـراين   آ. داشتن اين سوء ظن ها است نه

ـتار پيشـرفت      نظر  ـتند كـه غـرب خواس هس
 ،ايراني ها مهم مي دانند كه. گفتگوها نيست

طـرف گفتگـو    ،نچه اساسي اسـت آدر باره 
هر امضاء كننده . اظهار مثبتي بر زبان بياورد

ـلحه اتمـي   حـق   ،قرارداد منع گسترش اس
ميز تهيه كنـد و بـه   آدارد برنامه اتمي صلح 

 1+5حال اين كه كشـورهاي  . اجرا بگذارد
وافقت با اين حق را به حساب امتيازي مي م

» امتياز«اين . گذارند كه به ايران مي دهند
را نيز خالي از محتوي مي كننـد وقتـي از   

  .ايران مي خواهند اورانيوم را غني نكند
نياز دارند از خود بپرسند  1+5كشورهاي  •
 –و پاسخ روشني به اين پرسـش بدهنـد    –

ـال   ـا  آيا براستي مي خواهند بـه مص حه اي ب
ايران دست يابند و اگـر پاسـخش بـه ايـن     

در مجازاتها بنگرد و ببينـد   ،ري بودآپرسش 
ـيدن بـه توافـق    آلغو كداميك از  نها به رس
پـس   ،اگـر پاسـخ نـه بـود    . كمك مي كند

ـتند و     ـيش نيس ـازي ب بپذيرند كه گفتگوها ب
ايران سودي در ماندن در اين بازي و تـن  

ــه خطــر و دادن امتيازهــاي  بيشــتر دادن ب
  .ندارد

همان اظهاري را  ،ري بودآباز اگر پاسخ      
ـتند   بكنند كه ايرانيان در انتظار شنيدنش هس
و ايــن را بهــيچ رو امتيــاز دادن بــه ايــران 

ـترك و    . نپندارند بجاست كـه اظهاريـه مش
 ،در ايـن صـورت  . ورنـد آشفافي را بعمـل  

 1+5اظهاريه نه دادن  يك امتياز كشورهاي 
ـاد كـردن بـراي     بلكه ،به ايران فرصت ايج

ـالحه   رسيدن به توافقي با ايران و انجام مص
  . اي عمومي با اين كشور است

بدون هدف كردن يك مصالحه جامع با  •
نمي  ،نستآكه مسئله اتمي بخشي از  ،ايران

 ،در واقـع .  مدآتوان از وضعيت كنوني بدر
دو  ،غــاز كــارآدر حــال حاضــر و بعنــوان 
يكــي  :قــراردادمصــالحه را بايــد مــد نظــر 

ـا   مصالحه جزئي بر سر لغو بخشي از مجازاته
ـاي   در ازاي محدود شدن بخشي از فعاليته

توافق بر سر يك اظهاريـه   ،و ديگري. اتمي
اصولي كه گفتگوها جزئيات آن را مشخص 

ـا   ،پس از اين. و معين خواهند كرد گفتگوه
ـتن هـدف مشـخص    ـانع   ،با داش در  ،بـي م

  .پيشرفت خواهند شد
ـين     زبان     مشترك پيداكردن بـر سـر چن

ـاتش   ،اظهاريه اي حتي بدون اين كه جزئي
ـند  ـاري    ،معين و مشخص شده باش هنـوز ك

ـين      ـا بـراي آنكـه واپس بسيار مشكل است ام
به صحنه گفتگوي واقعي براي  ،صحنه بازي

بايـد از عهـده    ،بدل شود ،رسيدن به توافق
  .مدآانجامش بر

ـنده از یـک امـر بـس :انقالب اسالمي همــان امــری کــه . مهمــی غفلــت مــی کنــد نویس ـاه . غافل نگاه می داردیم والیت فقیه نیـز مـردم ایـران را از آن ژر و آن اینست که هرگ یم اعتماد به غرب نداشته باشد، پس نه ژر

ـاند کـه  ـائی برس ــیدن از تنها نمی باید کار را بـه ج ــم پوش ــود را در وضــعیت چش ـازی اورانیــوم در ازای جزئــی از خ ـاال سابقه، وضعیت را آن سان که هسـت مـی شگفت این که این تحلیل گـر پـر . می کردتوانائی برابر کردن بده بستان را پیـدا ″ ثانیاکارش به افتادن در بن بست نمی کشید و ″ سیاسی و اقتصادی بکار می بـرد کـه اوالمــی بایــد تــدبیرهای . اتهــا قــرار دهــدمجازغنــی سـ را بیند اما انتظار دارد طرفی که دست ب یـم کـه از ژدر وضعیت کنـونی، نـه از  ر       . خواهدمصــالحه ای را تحمیــل مــی کنــد کــه مــی است کـه در روابـط قـوا، طـرف قـوی تـر، بـدیهی . انجام دهد که او پیشنهاد می کنـدیـم ایـران، تـوافقی را ژپیدا کرده است، با ر توضـیح ایـن کـه  . مردم ایران کار بر می آید ـا در روسـیه، یم تزاژپیش از سرنگونی ر ــــه را پدید آورد و این خالء را مردم ایران مـی کرد، نبود حضور قدرت روسـیه، خالئـی یم تزارها سقوط ژوقتی ر. قوای بیگانه بوددر ایام جنگ اول جهانی، ایران در اشـغال ره ــــردن تجرب ــــیش ب ــــتند از راه پ ـا. جنبش عمده وجود داشـتنددر شــمال ایــران ســه . مشــروطه، پــر کننــدتوانس ـای  ام ــدرا بــر ترســهای دیگــر افزودنــد و خــالء را در سرتاسر ایران پر کنند، تـرس از تجزیـه آنکه خالء را با استقالل و آزادی و امنیـت بـه ج ــز کردن ــر نی ــزرگ ت ـاد : ب ـا و ایجـ . بر ایران و بر باد رفتن تجربـه مشـروطیتدیکتاتوری جدید و سلطه کامل انگلسـتان کودتـ . تواننــد کشــور را از بــن بســت بــدر برنــدسـتند کـه مـی امروز نیز، این مردم ایران ه ـالی ایـران را در  –یم مافیاهای نظامی ژر م ـا یـک جنـبش .  باخت بزرگ تری در آینـدهتسلیم شدن باخت است و تسلیم نشـدن، : باخت قرار داده اسـت –موقعیت باخت  ــه همگانی پیـروز مـردم ایـران، مـی توانـد ب ـان ب ــومی جهانیـ ـار عم ــرانگیختن افکـ باخـت را بـه بـرد  –مایت خود، باخت حب      .برد بدل کند –
موضــوع اصــلي گفتگوهــاي 
پيرامون برنامـه اتمـي ايـران    

  :كدام است؟
  
 ،مقاله اي كه ترجمه اش را مي خوانيـد      

در  ،2013آوريـل   8اسكات مك كونل در 
  :مجله سياست خارجي انتشار داده است

هيچ نـه   1+5ظاهر اينست كه كشورهاي  •
مي توان عالمتهاي . چه در سر دارندمعلوم 

 :كوچك خوشبيني و اميـد بخشـي را ديـد   
ـا بـده     ،براي مثال ـين دور گفتگوه در واپس

اال . بستاني ميان دو طرف انجام گرفته است
نچه غرب حاضر است بدهد انـدكي  آاينكه 

ـا اسـت و     نچـه در  آسبك كـردن مجازاته
تعطيـل   ،ازاي آن از ايران مطالبه مي كنـد 

. يب تأسيسات اتمي خويش اسـت بلكه تخر
نچه انتشار يافته و بسيار فنـي اسـت و   آبنا بر 

ـان كسـي از    ن سـر در نمـي   آجز كارشناس
ايراني ها مي خواهند در ازاي قبول  ،وردآ

ـا   ،بازرسي كامل برنامه اتمي خـود  مجازاته
لغو شوند و غرب قول و فعـل بـراي تغييـر    

يم را كنار بگذارد و بطـور رسـمي حـق    ژر
ـا  . ا بر غني سازي اورانيـوم بپـذيرد  آنها ر ام

 ،واشنگتن جز به اندك تخفيف در مجازاتها
  .رضا نمي دهد

نچه بنظر مسلم مـي رسـد اينسـت كـه     آ •
نيروي منصرف «ايراني ها مي خواهند يك 

علت نيز اينست كه در . داشته باشند» كننده
ـته   ،اطراف ايران كشورهاي ديگر سالح هس

ه عـراق سـالح   ايران مي بيند ك. اي دارند
ـا و  . هسته اي نداشت و اشـغال شـد   دروغه

ـاختند و عـراق را     بدان ها افكار عمـومي س
يمش را سرنگون و كشور ژر. تصرف كردند

ـا    . را ويران ساختند و باز  ايران مـي بينـد ب
ـاوجود  . رفتار معقول تر است ،كره شمالي ب

رفتار غـرب واقـع    ،يم نامعقولي كه داردژر
ز بودن كره شمالي را يعني مجه. بينانه است

 ،و باالخره. به سالح هسته اي لحاظ مي كند
ايران مي بيند كه اسرائيل زرادخانـه اتمـي   

  بزرگي ايجاد كرده است و دنيا  رفتاري 
  

 6 ر صفحهد
  

 باخت، باخت ؟
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طرفـه  . فعل پذيرانه در قبال اسـرائيل دارد 
ـا ر    ـاري ب يـم  ژاين كه اسـرائيل از راه همك

ـاي جنـوبي بـه سـال     ح تبعيض نژادي افريق
ـان آ. هسته اي دسـت يافـت   يـم  ژر ،ن زم

افريقــاي جنــوبي تحــت مجازاتهــاي بــين 
ايرانيان مـي داننـد كـه برنامـه     . المللي بود

اتمي ايران در زمان شاه و با موافقت غـرب  
ـان مـي   . شروع به اجرا شده اسـت  و ايراني

ـته اي    «دانند كه  ـار سـالح هس  ،»عـدم انتش
. رياكاري و عوام فريبي غربيان بيش نيسـت 

تصور برچيدن تأسيسات اتمي را  ،ز اين روا
  .نيز مشكل مي يابند

ـات اتمـی . شاه سابق، بخش سـری نیـز مـی داشـتبرنامه اتمی ایران در دوران  :انقالب اسالمي ـاد تأسیس ـار کـه تولیـد یم شاه تأمین کـرد و قـرار بـر ژاسرائیل را رسرمایه الزم برای ایج ــران را در حاصــل کــار اسرائیل همچنان نه آن سرمایه را بـه ایـران . بـــود، شـــریک باشـــد ســالح هســـته ایاین بود که ایران در حاصل ک ــه ای ــده و ن ـات اتمـیش تهدیـد به جای آن، ایران را بـه . شریک کرده استبازگردان   . می کندحمله نظامی به تأسیس
علت واقعي اينهمه وسواس كه غـرب در   •

همان  ،ابراز مي كند ،باره برنامه اتمي ايران
علت واقعـي  . ت كه در ظاهر مي گويدنيس

ـند مـي پوشــاند     . را در پوششـهاي عامـه پس
ـاف    ـام پف پوشـش را    Wiliam Pfaffويلي

  :كنار زده و علت واقعي را يافته است
جنگهاي دفاعي اغلب جنگهاي تهاجمي      

 ،هستند كه با ايجاد وهـم و تـرس از خطـر   
ـياري  . دفاعي تبليغ و باورانده مي شـوند  بس

ـاد      د ،جنگها ر پـي تبليغـي پـر حجـم و ايج
ـاعي و پيشـگيرانه خوانـده     ،ترسي شديد دف

ـاي   شده اند اما تهاجمي بوده اند و علت ه
ـته شـده   آواقعي  نها از مردم پنهان نگاه داش

ـاجمي   ،جنگ با ايران نيز. اند يك جنگ ته
ـاعي و پيشـگيرانه    در پوشش يك جنگ دف

ـا ايـن   . است و يا خواهد بود رهبران امريك
جنگي پيشگيرانه كه چاره اي جـز  جنگ را 

. تبليغ مـي كننـد   ،دست زدن به آن نيست
مي گويند ايران به سالح اتمي مجهز است 
و يا نزديك است مجهز شـود و مـي توانـد    
ـا   ،دست به حمله اتمي انتحاري برضد امريك

  .بر ضد اسرائيل بزند ،دقيق تر بخواهي
ـا        اما علت واقعي حمله اسرائيل و يا امريك
اين نيسـت كـه ايـران     ،يا هر دو به ايرانو 

بلكـه اينسـت    ،يك تهديد اتمي بشمار است
حتـي   ،كه ايران بمثابه يك قدرت متوسـط 

بخاطر بزرگي كشور  ،بدون سالح هسته اي
ــت    ـابع و ظرفي ـاريخ و منـ ــت و تـ و جمعي

رقيــب خطرنــاك اســرائيل در  ،اقتصــادي
منطقه ايست كه با اسرائيل و امريكا دشـمن  

  . است
ـنده  :الب اسالميانق ـان، حـوزه یمن این واقعیت که در طول تاریخ، قلـب می داند ایران بلحاظ توان اقتصـادی و بـه طرفه این کـه ایـن نویس ــت بزرگ تـرین حـوزه تمـدنی جه ــت، موقعی ــوده اس ــالمی، ب ــدن اس ـاد و ایـــن ژربدون بـدیلی در منطقـه دارد و گرداننـدگان تم ضــعف بــزرگ . همچنــان تقــال مــی کننــدز انقـالب بـدین سـو، موقعیت است کـه ایـــم در تخریـــب ایـــن اقتصــ ـای خـود، ژایران ر ـا و یم حاکم است که بـه بق ــل اســت و امریکـ ــق قائ ــت مطل     .دارند بهره برداری می کنندغرب از این ضـعف و اولویـت اسـت کـه اولوی
ـا اسـرائيل   • نـه   ،دشمني مردم خاورميانه ب

چراكـه از قـرن   . ديرين است و نـه ذاتـي  
ـاي     ،ن سوهشتم بدي ـان در جامعـه ه يهودي
در صلح و شرائط مطلوب زنـدگي   ،مسلمان

ـيم    . مي كردند ـا تقس ـتم و ب اين در قرن بيس
فلسطين و تشكيل دولت اسـرائيل بـود كـه    

عربهــا و  ،در حقيقــت. غــاز شــدآدشــمني 
در صلح زنـدگي   ،در كنار يكديگر ،يهوديها

در قـرن   ،اين در اروپا بود كـه . مي كردند
حاال . زار قرار گرفتندآان مورد يهودي ،بيستم
حمله به ايران به بهانه پيشگيري از خطر  ،هم

ـته اي    بـه   ،مجهز شدن ايران بـه سـالح هس
ـا در دراز     ،ظاهر سهل و شدني مـي آيـد ام
مدهاي تاريخي خواهد داشت آپي  ،مدت

   :كه حمله كنندگان بايد تحمل كنند
ـامي بـه ايـران    • كـه   ،در صورت حمله نظ

 ،ز موقعيــت متفــوق در منطقــهاســرائيل را ا
اين امريكا است كه مي  ،برخوردار مي كند

ـال  . مدهايش را تحمل كندآبايد پي  در ح
ـاد    ،حاضر ـا و اتح اكثريت دو مجلس امريك

اســرائيل را در  ،رســمي امريكــا و اســرائيل
موقعيتي قرار داده است كه حمله نظامي به 

امريكا را دشمن زندگي مردم منطقه  ،ايران
اين هدف كه اسرائيل . مي گرداند در صلح

ـته      ـلحه اتمـي را در منطقـه داش انحصار اس
خــود وســيله توجيــه مجهــز شــدن  ،باشــد

ـته اي مـي      كشورهاي ديگر بـه سـالح هس
  . گردد

ـا          ـارجي امريك هدف دائمي سياسـت خ
ــوگيري از گســترش ســالح هســته اي   جل

حفظ موقعيت نزديك  ،به سخن ديگر. است
اي دارنـده ايـن   به انحصار بـراي كشـوره  

اســرائيل . از جملــه اســرائيل اســت ،ســالح
ورد كه سالح هسته اي آگرچه بر زبان نمي 

دارد و سياستش حفظ انحصار اين سالح بـه  
 :اما عملش با فرياد مي گويـد  ،خويش است

ـته   من مي خواهم انحصار داشتن سالح هس
ـان  ،رويه اسرائيل. اي را داشته باشم  ،در جه

يرا بنا بر قرارداد منـع  ز. منحصر به فرد است
ــرائيل   ــه اس گســترش ســالح هســته اي ك

 ،ن امتناع مي كنـد آهمچنان از پيوستن به 
كشورهاي دارنده نيز مي بايد اسباب خـالء  

 ،در برابـر . ورنـد آسالح هسته اي را فراهم 
اسرائيل مي گويد من سالح هسته اي دارم 

ـيچ كشـور ديگـر نيـز نبايـد       ،و در منطقه ه
ــد  ـته باش ــق . داشـ ــه  ح ــه ادواري ب حمل

ـات   كشورهاي ديگر را براي تخريب تأسيس
. دارم ،اتمــي آنهــا و حفــظ انحصــار خــود

شكفت تر از همه اين كـه اسـرائيل موفـق    
شده است به امريكا بقبوالند كه اقتصاد و نيز 
ـاطر حفـظ      موقعيت خـود در منطقـه را بخ

به خطـر   ،انحصار اسرائيل بر سالح هسته اي
  . اندازد

ور دقيق نمي توان پيش بيني ينده را بطآ •
ـا قطعـي      ،كرد اما وقوع بعضـي امـور  تقريب

  :هستند
ــه    -  1 ــت ك ــي اينس ــه ،اول   ،در خاورميان

اسرائيل بطور دائم تنها كشور دارنده بمـب  
  . اتمي نخواهد ماند

دومي اينست كه هرگاه امريكا ايران را  – 2
ويران كند براي اين كه انحصار اسرائيل بر 

داراي پــي  ،حفــظ شــودسـالح هســته اي  
ــه    ــد ك ــد ش ــدي خواه ــدهاي زيانمن آم
هيچيك از طراحان كنـوني نقشـه هجـوم    

ـتند  آورد آنظامي قادر به بر ـا نيس چنانكـه  . نه
جنگ بين المللي اولي و تحميـل قـرارداد   
صلح به آلمان با هـدف ممانعـت از جنـگ    

پي آمـدهائي را يافـت كـه     ،لمانآوري آ
ـا  لمان و فاشيسم آاستقرار نازيسم در  در ايتالي

  .و جنگ جهاني دوم بودند
ـا  :انقالب اسالمي ـا بـه مـردم ایـران هشدار نویسنده بـه امریک ـا آخـر مـی رودآن بمانــد، دســتخوش ویرانــی مــی مانــد و وارد مدار بسته ای کرده است که هرگاه در یـم کشـور را ژنیز می باید هشدار داد کـه ربه جای خود صحیح، ام ــــدیــم را بــا ژمــدار بســته بــدر آورنــد و ایــن رایــران هســتند کــه مــی تواننــد کشــور را از پس تنها مردم . خود نیز در این مدار استکه کشـور را وارد ایـن مـدار کـرده اسـت،  یمـیژر. فراگرد ویرانی را ت ــــین کنن ــــدار جانش ــــت حقوقم ـا، . دول ـا و اروپ ـا سالهاست کـه اسـرائیل و امریک ــران راســت را بـ ــه اتمــی ای ـات یم، ژمی آمیزد و تبلیغ می کند و ردروغ در در بــاره برنام ـازی، ایـن تبلیغ ـاد نه تنها از راه شفاف س نمونـه . نظامی بـه ایـران، شـرکت مـی کنـدافکار عمومی مساعد با مجازاتها و حملـه را بی اثـر نمـی کنـد، بلکـه خـود در ایج ــرکت ر ـاتی، ژش ـارزار تبلیغـ ــن کـ ــم در ای نویسنده مقالـه نیـز براینسـت . همین مقالهی ـان ژاما ر. آن را توجیه نیز می کندران درپی تولید بمـب اتمـی اسـت و که ای     .زندانی شدن در مدار بسته استایــن یــک نمونــه از . خواهــد داشــته باشــداتمی را حرام می داند و آن را ندارد و نمـی خامنه ای، مدعی است که داشـتن اسـلحه یـم، از زب

ــوالني دورغ  ــاريخ طـ تـ
سازي در باره برنامه اتمي 

  :راناي
  
ـتاد   ،محمد سهيمي ،2003وريل آ 3در      اس

ـاي جنـوبي   ـته   ،دانشگاه در كاليفراني در رش
دروغ هائي را فهرست كرده اسـت   ،شيمي

غرب ساخته و  ،كه در باره برنامه اتمي ايران
  :انتشار داده است

ـامي    • بمناسبت دهمين سالگرد اشـغال نظ
ـار     ،عراق ـا انتش انبوهي از مقاله و تحليـل ه
ـتند بـر     آاند و اغلـب   يافته ـا متمركـز هس نه

دروغها و اغراق ها و نصف حقيقت ها كه به 
نها آمردم امريكا گفته شدند و ذهن عمومي 

ـاعد كردنـد   صـدها  . را با حمله به ايران مس
ـتان و    هزار بي گناه از مردم عـراق و افغانس

هـم  . كشته شدند ،ن دورغهاآبراثر  ،پاكستان
ــون كــا و جنــگ در ســوريه كــه امري ،اكن

ــه عربســتان و قطــر و  ،متحــدانش در منطق
ـيش از   ،ن حمايت مي كنـد آاز  ،تركيه و پ

ـارزار     ،حمله ناتو به ليبي ،نآ ـبوق بـه ك مس
و اين رشته سـر دراز  . تبليغاتي دروغ هستند

  .دارد
ـاموزيم  •  ،اگر بايد از فاجعه عراق درسي بي
ـبت بـه      آ ن درس اينست كـه مـي بايـد نس

آن ضد اطالعات يا كارزار تبليغاتي كه مايه 
ـا   مجموعه اي از نصف حقيقت ها و دروغه

ـيم  ،در باره ايران هـدف   . است حساس باش
اين كارزار تبليغاتي كه سه دهه است ادامه 

. موجه گرداندن جنگ با ايران است ،دارد
كارزار تبليغاتي با به گروگان گرفتن اعضاي 

ـا در  ــفارت امريكـ ــوامبر  4س غــاز آ ،1979ن
ـاره  . ز ادامه يافتـه اسـت  گشته و تا امرو در ب

ـازيها يـك طرفـه     گروگانگيري نيز تاريخ س
فيلم  ،واپسين نمونه اين تاريخ سازيها. هستند

ـاره    . رگو استآ بـزرگ تـرين دورغ در ب
ساخت و تكـرارش   ،1984ايران كه از سال 

ـا    ،غاز گرفته استآ اينست كه ايران يـك ي
ـا       ،دو سال ـان مـي خواهـد ت ـاه زم چند م

ـته    30. مي شودصاحب بمب ات ـال گذش س
ـاخته       است و ايـران هنـوز بمـب اتمـي نس

  .است
كارزار تبليغاتي غير از جنگ پنهاني است  •

ـام مـي    كه يك دهه است برضد ايران انج
كشتن دانشمندان اتمي و كشتن بسيار . گيرد

از مــردم بــي گنــاه توســط گــروه هــاي  
ـايبري    تروريست نظير جند اهللا و جنـگ س

ـاتو  برضد تأسيسات اتمي ا يران كه تحقيق ن
نيز  وقوع آن را تصـديق كـرد و تصـديق    
كرد كه اين كار از مصاديق دست زدن بـه  

ـانوني    ،بنا بر اين ،جنگ با يك كشور غيـر ق
  . است

كارزار تبليغاتي برضد ايران عميـق تـر و        
ـيار  . وسيع تر از كارزار برضد عراق است بس

 از امكانات مالي. بهتر هم سازمان يافته است
ـا در  . بزرگ تري نيز برخـوردار اسـت   تنه

ميليون دالر صرف بـي   400 ،حكومت بوش
نــه تنهــا . يــم ايــران شــدژثبــات كــردن ر

ـارزار     حكومت امريكا بودجه بـراي ايـن ك
بلكـه البـي اسـرائيل و     ،معين كـرده اسـت  

حزب طرفدار جنگ نيز در تـأمين بودجـه   
 ،در كــارزار. ايــن كــارزار شــركت دارنــد

چنانكـه  . ز شركت دارنـد مقامهاي رسمي ني
يم ايران ژر ،نخست وزير اسرائيل ،نتان ياهو

يم نازي مقايسه مي كند و احمـدي  ژرا با ر
ـاده روي در  . نژاد را هيتلـر مـي خوانـد    زي

مقايسه و توهين كه حتي مورد انتقاد برخي 
  .محافل حامي اسرائيل نيز شده است

پیش از این مقایسه، بـوش  :انقالب اسالمي ـار ، بـرا)پدر( ـاده کـردن زمینـه در افک ـاتی اسـت، یـم ژوقتی ر. یم سخن دیگری استژاین ریک سخن است، جبار و سـرکوبگر بـودن اغراق آمیز بودن ایـن مقایسـه . هیتلر نامیدعمــومی بــرای جنــگ بــا عــراق، صــدام را ی آم ـارزار تبلیغ ـات بـی اثـر نمـی ، »النصر بالرعـب«با افزودن بر جباریت و اصرار ورزیـدن بـر ایران هدف چنین ک ــت ژرپردازنــد، برآنهــا اســت بــا جانشــین کــردن بهــای بســیار ســنگین را مــردم ایــران مــی و چـون . شوند، بلکه کارسازتر مـی شـوندتبلیغ ـا دول ــه جبــاران بـ ــم والیــت مطلق   .ناگزیر از توقف کنندحقوقمــدار، کــارزار تبلیغــاتی را بــی اثــر و ی
ـائل    • استفان والت، ده شكست عمـده وس

ـاره ايـران را فهرسـت     ارتباط ج معـي در ب
ـا  . كرده اسـت  بـزرگ تـرين    ،در ايـن ج

ـنم و ايـن بـدان      دروغها را فهرست مـي ك
  :معني نيست كه فهرست كامل است

ـا     :1981  – 1 يكي از بـزرگ تـرين دروغه
اين دروغ بود كه امريكا در امـور داخلـي   

ـيا   . ايران دخالت نكرده است حال آنكـه س
مصـدق  حكومت دموكراتيك دكتر محمد 

سرنگون كرد و ديكتاتوري شاه  1953را در 
ـال    25ن گرداند كه بمـدت  آرا جانشين  س
حكومـت بـوش بودجـه    . برپا بود ،بر ايران

يم ايران  ژمعين كرد براي بي ثبات كردن ر
و اين كار را برخالف قرارداد الجزاير انجام 

 19بنا بر قـرار داد مـورخ    ،در حقيقت. داد
هست و «متعهد شد كه امريكا   ،1981انويه ژ

ـا عـدم مداخلـه      از حاال نيز سياسـت امريك
در  ،سياسي و يا نظامي ،مستقيم يا غير مستقيم

ـا بـر    ،باز. »امور داخلي ايران خواهد بود بن
امريكا متعهد بود مجازاتهاي  ،همان قرارداد

زمانه مي . وضع شده برضد ايران را لغو كند
ـا چـه دروغ بزرگـي را گفتـه      گويد امريك

  .تاس
ــي   :1984 – 2 ــز ديفــنس ويكل ــه جين مجل

Jane’s Defense Weekly  گزارش كرد
ـاور اسـت   آسازمان جاسوسي  لمان بر اين ب

ـته اي    ،ظرف دو سال ،كه ايران سـالح هس
  . خواهد ساخت

يك هواپيماي مسافر بري ايران  :1988 -  3
ـائي   ،سرنشين 290با داشتن  توسط ناو امريك

ـته  به  ،بر فراز خليج فارس ،ونسن موشك بس
ـينانش  ـته شـدند   ،شد و تمامي سرنش از . كش

براي ايـن كـه   . تن كودك بودند 56 ،نهاآ
ـاند  ـاعف    ،جنايت را بپوش ـا دورغ مض امريك

بهاي بين المللي بوده و آناو ونس در  :گفت
هواپيما را با يك جت جنگي اشتباه گرفتـه  

ـين   . است اما سازمان هواپيمائي كشـوري  ب
ـاي  آونسن در  المللي تصديق كرد كه ناو به

ـام كـرو    ،ايران بوده است و  درياساالر ويلي
بعـدها قبـول    ،رئيس ستاد ارتش امريكا نيـز 

ـاي ايـران بـوده    آكرد كه ناو ونسـن در   به
و مجله نيوزويك نيز مقامات امريكائي . است

ــن دروغ   ـاطر اي ــردن   –را بخـ ـتباه ك اشـ
 - هواپيماي مسافر بري با يك جت جنگـي 

  . بزرگي دريا كرد متهم به گفتن دروغي به
 ،در بناهاي واقع در منطقه الخبر :1966 -  4

تـن از   19انفجار ايجاد شـد و   ،در عربستان
ـا  . كاركنان امريكائي كشته شدند سالها امريك

ـا    ايران را به دست داشتن در ايـن انفجاره
سردبير (اما عبدالباري اتوان . متهم مي كرد

) القدس العربي كه در لندن منتشر مي شود
نوشت كـه   ،در كتاب تاريخ سري القاعده ،

ـازمان داده    انفجارهاي الخبر را القاعـده س
  . بود
ـاي         ـاره تروره  11كميسيون تحقيق در ب

ـامه بـن    ، 2001سپتامبر  گزارش كرد كه اس
در حالي مشاهده شده  ،در همان روز ،الدن

است كه مشغول تبريك گفتن اين انفجارها  
ـان وزيـر   آ ويليام پري كه. بوده است ن زم

ـاوراو   :گفت ،2007در  ،دفاع امريكا بود به ب
ــده   ــران كــه القاعــده ســازمان دهن ــه اي ن

و وزير كشـور  . انفجارهاي الخبر بوده است
شــاهزاده نــايف نيــز ايــران را از  ،عربســتان

ـا  ـتن در آن انفجارهـ ــت داشـ ــري  ،دس مب
  .دانست

ـا     :1998 -  5 امريكا مدعي شد كـه ايـران ب
القاعده با سازمان . استالقاعده متحد شده 

حزب اهللا لبنان كه تحـت الحمايـه ايـران    
القاعده با حـزب  . است نيز متحد شده است

. اهللا قرار بر مبارزه با دشمنان مشترك دارند
ايــن دروغ و اتهــام را اســتون امرســون و 

دانيل پيپس نيز در ماه مه  ،اسالم ستيز مشهور
  . تكرار كردند 2001

ساخته شد كـه ايـران   اين اتهام  :2001 -  6
دست داشته  2011سپتامبر  11در ترورهاي 

ـا   . است اما واقعيت اين بود كه  القاعـده ايه
ـاي ايـران    سني و سلفي هستند و از شيعه ه

ـاي ضـد ايـران    آنفرت دارند و غير از  دمه
ـاور    ـيچكس ب نظير كنت تيمرمن و پيپس ه

ـاي       11نمي كنـد ايـران نقشـي در تروره
ـاتمي . سپتامبر داشته باشد ـيس   ،محمد خ رئ
ـاني    ،جمهوري ايران ـتين كس در ميان نخس

ـا    ـام همـدردي    ،بود كه بـه مـردم امريك پي
بــوش و رئــيس ســياي  ژرژحتــي . فرســتاد

 :جــون مــك لــوگلين گفتنــد ،منصــوب او
ـاي   ارتباط مستقيم «  11ميان ايران و تروره

ـپتامبر وجــود نــدارد   ـازمانهاي . »سـ و سـ
ـال   آاطالعاتي غرب بر   ن شـدند كـه احتم

ـات    ــده در عمليـ ــه القاع ــران ب ــك اي كم
 ،2003در  ،در واقـع . صفر است ،تروريستي

ايران پيشنهاد كرد اعضاي خانواده بن الدن 
كه بعد از حمله امريكا به افغانستان به ايـران  

ـازمان     ،پناهنده شده بودنـد  ـا رهبـران س ب
ـا ايـن   . مجاهدين خلق معاوضه كنـد  امريك

از ايـن  پيشنهاد را رد كرد زيرا مي خواست 
ـار بـه ايـران       ،گروه بـراي وارد كـردن فش

  . استفاده كند
ـتي    ،انويـه ژدر ماه  :2002 -  7 اسـرائيل كش

ـارين  ــرد و  Karine A آكـ ــف ك را توقي
مدعي شد كه اين كشتي اسلحه حمل مـي  

ـاول . كرده است براي فلسطيني ها  ،كلين پ
ـا     وزير خارجه وقت امريكا نيـز از ايـن ادع

كـه اسـرائيل    دانستني اسـت . حمايت كرد
ـاره ايـن     چندين نوبت قول خـود را در ب

بعـد از  . ن تغييـر داد آكشتي و محمـوالت  
ـلم گشـت و    مدتي بي مبني بودن اتهام مس

  .ديگر تكرار نشد
سـخنراني خـود    ،بـوش  ژرژپرزيدنت  – 8

 ،پيرامون وضعيت امريكا و جهان در كنگـره 
ايران را يكي از سـه كشـوري خوانـد كـه     

يـم  ژر. مـي دهنـد   را تشـكيل » محور شر«
يم كره شـمالي دو عضـو ديگـر    ژصدام و ر

ادعا اين بود كـه  . اين محور خوانده شدند
. يم صدام همدست اسـت ژيم ايران با رژر

ـاره     پوچي و فاحش بـودن ايـن دروغ درب
ـين   ژيم ايران و رژاتحاد ر  ،يـم صـدام حس

هــدف ايــن دورغ ديــو . ور بــودآحيــرت 
   .نماياندن ايرانيان و دولت ايران بود

كمي بعد از ايـن كـه احمـدي     :2005 – 9
 ،نژاد به رياست جمهوري بـر گزيـده شـد   

تبليغ شد كه او در اشغال سفارت امريكا و به 
ــرفتن اعضــاي     ،1979در  ،نآگروگــان گ

. دروغـي آشـكار بـود   . شركت داشته است
 ،همانطور كه در جاي ديگر توضيح داده ام

  .او با اين كار مخالف نيز بوده است
حـــزب جنـــگ و البـــي  ،2005ر د – 10

ــرائيلي ــت    ،اس ــورداري از حماي ـا برخ بـ
تبليــغ شــد كــه  ،مطبوعــات عمــده امريكــا

احمــدي نــژاد تهديــد كــرده اســت كــه 
ـا حـذف خواهـد    « اسرائيل از نقشه جغرافي

اين دروغ را حـزب جنـگ و البـي    . »شد
جنـگ   اسرائيل بكار بردند براي بر انگيختن 

ـياري حقيقـت   . با ايران ـازگو  اما توسط بس ب
ـا ترجمـه نادرسـت قـول       شد كـه دروغ ب

ـاخته شـده انـد     ـال  . احمدي نـژاد س در س
ـات و   ،حتي دان مريدور ،2011 وزير اطالع

ي اتمي اسرائيل گفـت احمـدي نـژاد    ژانر
. هيچگاه اين جمله را بر زبان نياورده اسـت 

اين دروغ همچنان تكرار مي  ،با وجود اين
  .شود

ـينال پسـت ك   :2006 -  11 ـادا  روزنامه ناش ان
مقاله اي را انتشار داد به قلم امير طاهري كه 
يك روزنامه نگار ايراني تبعيدي نزديك بـه  

ـا   . محافظه كاران جديد ـته ادع در اين نوش
شــده بــود كــه مجلــس ايــران قــانوني را 

ـاي   ،نآتصويب كرده است كه بنا بـر  اقليته
مـي   ،مسيحي و يهودي و زردشتي ،مذهبي

ـن  ـا كـه   بايد لباس  برنگ مخصوص بپوش د ت
ـانطور  . نها را نشان بدهـد آهويت ديني  هم

يهوديها مي بايد بر لباس  ،يم نازيهاژكه در ر
ـنال  . عالمت مخصوص مي زدنـد  ،خود ناش

پست قول خاخام ابراهيم كوپر را نيز نقـل  
كــرد كــه اطــالع منــدرج در نوشــته اميــر 

ـاهري ــت دارد  ،طـ ـا حقيق ـام . مطلقـ خاخـ
ـن   ـال س تر ماروين هير متصدي سيمون ويزنت

نجلس نيز صحت خبر را تصديق آدر لوس 
بعد معلوم شد ). بعدها او تكذيب كرد(كرد 

ـاهري      كه قانون جز جعـل كامـل اميـر ط
ــوده اســت او ســابقه اي دراز در دروغ . نب

. ساختن و بعنـوان واقعيـت فـروختن دارد   
حتــي ناشــنال پســت نــاگزير شــد خبــر را 

ن سرزنش آتكذيب و خود را بخاطر انتشار 
  .كند
راپرت مردوخ صاحب ساندي  :2006 -  12

تايمز كه در لندن منتشر مي شود خبـري را  
ـار     انتشار داد كه ايران بطـور محرمانـه درك
. وارد كردن اورانيوم از كنگو بـوده اسـت  

اين دروغ نظير همان دروغي بود كه قول 
حكومـت  « :بوش بود ژرژكلمه معروف  16

گاه شده است كه بتازگي صـدام  آانگلستان 
مقــادير مهمــي اورانيــوم از افريقــا  حســين

همانطور كـه دروغ بـودن   . »خريده است
ن آشـكار شـد كـه    آ ،شكار شـد آاين قول 

  .نيز ساخت ساندي تايمز بود» اطالع«
تـــن از اعضـــاي كميتـــه  10 :2006 -  13

ـاه اوت  ،اطالعات مجلس نماينـدگان   ،در م
ايران « ،نآگزارشي را انتشار دادند كه بنا بر

مه غني سازي اورانيوم خود بطور سري برنا
را دو دهه است كه اجرا مـي كنـد و ايـن    

  كار را با نقض قرارداد منع گسترش سالح 
  

 7 ر صفحهد
  

 باخت، باخت ؟
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ـاهر خـالف     هسته اي و برغم اين كـه در ظ
ـار   . مي كنـد  ،ن را مي گويدآ ايـران در ك

ـاحش  . »توليد اسلحه اتمـي اسـت   دروغ ف
ي اتمــي ژانــس بــين المللــي انــرژآ.  بــود

ن را غير شرافتمندانه آتكذيب و  گزارش را
  . خواند

ديلي تلگراف مـدعي شـد كـه     :2006 - 14
ـلمان     ـاي مس ايران كوشيده اسـت از نيروه

اين خبر نيـز  . وردآسومالي اورانيوم بدست 
  .دروغ فاحشي بود

 ،پدر البي اسرائيل ،نرومن پودهورتز  – 15
يـت اهللا روح اهللا خمينـي   آمدعي شد كه 

يم بگذار اين كشور من مي گو« :گفته است
دود شود تا كه اسالم در بقيه دنيا نيز پيـروز  

ايـن دروغ  . مـراد او اسـرائيل بـود   . »شود
ـين  آ. دروغ رسوائي بود يت اهللا هرگز چن

ايـن دروغ  . جمله اي را برزبان نياورده بود
  . را نيز امير طاهري ساخته بود

ـاز    ،در همان مقاله :2007 -  16 پودهـورتز ب
ـنجاني   مدعي شده بـود كـ   ه هاشـمي رفس

 :رئيس جمهوري اسبق ايـران گفتـه اسـت   
ـاي اسـالم     « ـيد كـه دني روزي خواهد رس

بهمان اسلحه مجهز خواهد شد كه اسـرائيل  
بكار بردن اسلحه اتمـي از  ... در اختيار دارد

ـال   نكـه  آاسرائيل هيچ برجا نمي گذارد ح
ـار بـردن    ـاي اسـالم تنهــا    آبك ن برضـد دني

ن جمله نيز جعل اي.  »وردآخسارت ببار مي 
ـاق . قول بود . مـن در تهـران بـودم    ،از اتف

نچه هاشمي رفسنجاني  در تلويزيون ايران آ
ـان    « :گفت اين بود هرگز جنـگ اتمـي مي

. اسرائيل و دنياي اسـالم روي نخواهـد داد  
زيرا روزي خواهد رسيد كه دنياي اسالمي 
بهمان اسلحه مجهز خواهد شد كه اسـرائيل  

مي گفت اسـرائيل بـه    ،بدين قرار» ...دارد
اندازه كافي عاقل هست كه طالب جنـگ  

ـان   . اتمي با دنياي اسالم نباشـد  گرچـه هم
اظهار نظر نيز توسط اصالح طلبان و گـروه  
ـاد قـرار     هاي دموكراسي خواه مـورد انتق

  .گرفت
ـان کـه هاشـمی  :انقالب اسـالمي  ـان زم ـار مـی کـرد، هم ــــت از او دروغ سازی پودهوریتز بوده، به جای . بودقول او گویای قصد بر ساختن بمب اتمی بنــابراین، . اشــتپاکســتان اســلحه اتمــی درفسنجانی ایـن جملـه را اظه ــــی توانس ـاختن آن دروغ م ـــ ـاخته شــده انــد و        ایران اسلحه اتمی خواهد ساخت؟ دانید و می گوئید روزی خواهد رسـید کـه آیا شما دنیای اسـالم را ایـران مـی : بپرسدس ـائی کــه سـ ـازی را نویســنده فهرســت کــرده انــد، یــک زمینــه  دروغهـ ــه بوجــود آورده ژرسازی عمومی دارند و آن زمینـه س ـازند و تولید بمب اتمی صدام نبـود، بـوش و بلـر همچنانکــه اگــر برنامــه . اســت و مــی آوردیــم والیــت مطلقــه فقی ـازندبه آن آسانی نمی توانستند دروغ بس بـدیهی . با آن دروغ افکار عمـومی بس ــه اســت د ــد ک ــز وجــود دارن ـائی نی ـازنده . شده است، آشکار می کنددروغهــا را حقیقتــی کــه در دروغ مقلــوب اما اینگونه . باقلب حقیق ساخته می شوندروغهـ ـابقه ذهنـی درجا، س . به زیان دروغ ساز است که ایجاد می کنـددروغ را رسوا می کند و ایـن س ـائی کـه ر ـا و ژبنگرید بـه دروغه یـم مالتاری ـاریخ گارنگش و دو رأس دیگر مثلـث مبلغان رن ـاره منتخــب اول تـ   .   ایران ساخته اند و می سازندزور پرســت در بـ

ساخته هاليود برضـد   300فيلم  :2007 -  17
نمونـه   ،ايران پيرامون جنگ ايران و يونان

. ديگري از دروغ سازي برضد ايـران بـود  
ـاطر ضـد ايرانـي بـودن و      آ ن فيلم نيـز بخ

ـان جنـگ    همانندي برقـرار كـردن   ن آمي
ـاد قـرار     ،زمان با روياروئي امروز مـورد انتق

  .گرفت
وزف ژســناتور جــون كيــل و  :2007 -  18

ليرمن كوشيدند سپاه پاسداران ايران يـك  
ـان آ. سازمان تروريستي اعـالم شـود    ،ن زم

ـاك هيگـل   ـاع فعلـي    ،سناتور ج  ،وزيـر دف
معمـول مـن    :برضد آن رأي داد و گفـت 

غ بيهـوده  من مي گويم ايـن درو  –نيست 
ـنظم يـك كشـور را      –ايست  يك ارتـش م

  .سازمان تروريستي بخوانند
ديلي تلگراف مدعي شـد كـه    :2008 -  19

نند كه ايـران  آحاكي از » تازه ترين عالئم«
. كار توليد بمب اتمي را از سر گرفته اسـت 

انـس  ژآروزنامه مدعي شد كه  ،دو روز بعد
تن  60 – 50ي اتمي وجود ژبين المللي انر

.  انيوم در اصفهان را به قلم نياورده استاور
ـاختگي بـود و    انـس را  ژآنه تنها اين خبر س

بلكه دروغ  ،ن را تكذيب كندآن داشت آبر

ـات     فاحشي بود چراكـه در اصـفهان تأسيس
  . غني سازي اورانيوم وجود ندارد

ـار    :2009 -  20 تايمز لندن مـدركي را انتش
ـاختگي اسـت    –داد   –كه بعد معلوم شد س
ـار   «افشا مي كرد  وجود كه  يك برنامـه چه

زمودن چاشني اتمي بـراي  آساله ساختن و 
در . را»  منفجــر كــردن يــك بمــب اتمــي

ـپس   ،گزارشگر تايمز ،همان روز كاترين فيلي
عضـو مؤسسـه    ،از قول مارك فيتزپاتريـك 

ـتراتژيك سـوئد     ـات اس  ،بين المللـي مطالع
ـان مـدرك قطعـي      آ« :نوشت ـا ايـن هم ي

است كه اشخاص بايـد   نيست؟ اين سئوالي
تفنگي كـه دود از  (به مدرك قطعي . بكنند

ـان   ،مي مانـد ) لوله اش خارج مي شود هم
  . »مدرك قطعي است

ـاره ايـران    ،2010 -  21 يكي از دروغها در ب
 ،كه حكومتهاي امريكا مرتب تكرار مي كنند

ـين   «اينست كه شـوراي امنيـت و    جامعـه ب
ــي ـا و   - » الملل ــت در امريكـ ــه در حقيق ك

 –لمان خالصه مي شود آگليس و فرانسه و ان
ـتند » متحد« ،برضد ايران  ،در حقيقـت . هس

روسيه  ،دو عضو دائمي ديگر شوراي امنيت
و چين و شمار بزرگي از اعضاي دو سازمان 

يكي جنبش عدم تعهـد و   ،بين المللي ديگر
ــالمي    ــورهاي اس ــرانس كش ــري كنف ديگ
جانبدار مجازاتهاي يك جانبه اي كه امريكا 

متحدانش برضد ايران وضع و اجـرا مـي   و 
نها با تهديد مداوم ايـران بـه   آ. نيستند ،كنند

ـتند     ،2010از . حمله نظامي نيـز موافـق نيس
بدين سو كه امريكا شروع كرد بـه تشـديد   

اين دروغ فراوان تر  ،مجازاتهاي يك طرفه
  .تكرار مي شود

بنام  ،يك فيلم ضد ايراني ديگر :2011 – 22
ـتيز     ايرانيوم توسط  ـان گـروه اسـالم س هم

موضـوع  . بود» وسوسه«نام فيلم . ساخته شد
و » جنــگ اســالم راديكــال بــا غــرب«ن آ
ـا  و   . است» جهاد سوم« ايرانيوم با اغـراق ه

ـاخته شـده انـد    هـدف از  . نصف حقيقتها س
زمينه سازي براي حمله نظامي  ،ساختن آن

ـا و      ـاطر فراوانـي دروغه به ايران بـود و بخ
  .قاد قرار گرفتاغراقها مورد انت

گزارشــهاي ســاختگي متعــدد  : 2012 – 23
سوشيتدپرس و ديگـر خبرگـذاريها   آتوسط 

ـتون ارالنگـر  . ساخته و انتشار يافته است  ،اس
گزارشهاي دروغ  ،گزارشگر نيويورك تايمز

در باره برنامه اتمي ايران ساخت و در ايـن  
  .روزنامه انتشار داد

مؤسســه دانــش و امنيــت بــين  :2013 – 24
ـار  ا لمللي هشدارهاي هيستريك متعدد انتش

ـتان   . داده است ـاختن داس اين مؤسسه به س
ــران شــناخته اســت  ــد . در بــاره اي و داوي

ـيس   ،لبرايتآ ن كسـي اسـت كـه در    آرئ
يك بمب «ورنال از ژروزنامه وال استريت 

. نوشت» اتمي ايران كه قابل رد يابي نيست
زيرا همه كس مـي  . دروغي يكسره بي بنياد

كه غني سازي اورانيوم ايران تحـت  دانند 
ـين المللـي انـر   ژآبازرسي كامل  ي ژانس ب

  . اتمي است
وزارت دفاع امريكا نيـز اعـالم    :انقالب اسالمي

ــراي رد يــابي   كــرد امريكــا تجهيــزات الزم را ب
ايـران  . ساختن بمب اتمي توسـط ايـران را دارد   

  .در حال ساختن بمب اتمي نيست
 Edward  ادوارد جي اپسشن :2013 -  25

Jay Epstein  ورنــال ژدر وال اســتريت
ايران مي تواند از كره شمالي بمب  :نوشت

  . دروغ مطلقا پوچ ديگري. اتمي بخرد
نها نيز آ. اسرائيلي ها خود نيز بيكار نيستند     

ـا   4ظرف  ،ادعا مي كنند كه ايران ـاه  6ت  ،م
دروغ ساختگي . مي تواند بمب اتمي بسازد

به پاي دروغـي كـه    ديگري است اما هنوز
. ساخت نمي رسد 2011واشنگتن پست در 

روز  62ن روزنامه نوشت كه ايران ظـرف  آ
  . مي تواند بمب اتمي را بسازد

با وجـود ايـن   . اين فهرست كامل نيست     
مبرهن مي كند كه كارزار دروغهاي اغراق 

 ،در اين سه دهد ،ميز ساختن در باره ايرانآ
سـعت گرفتـه   استمرار داشته و سـرعت و و 

يم ايـران  ژكارزار ربطي به طبيعت ر. است
ـاوز مـي     كه به حقوق شهروندان ايـران تج

يم امري داخلي ژن رآطبيعت . ندارد ،كند
بلكـه  . است و راجع است بـه مـردم ايـران   
نـرال  ژهدف اين كارزار همان است كـه   

فرمانـده مركـز فرمانـدهي     ،جيمس ماتيس
ـ    :امريكا بتازگي گفته اسـت  و هـدف بـه زان

ـام  آدر ــدنش از مقـ ــران و فروافكن وردن اي

قدرت منطقـه اي كـه در برابـر خواسـت     
 ،هژمونيك امريكا و اسـرائيل در خاورميانـه  

  .مقاومت مي كند
فهرست کردن دروغها  - ۱ :انقالب اسالمي (= ایـران  – یم حاکم بـر ایـران و بژر - نشان می دهد بطور مسـتمر، برضـد الـف از جمله به این دلیل کـه . کار بایسته ایست ـار عمـومی ) ایرانیان ـا افک ـاه ر. یم می سازدژرا رداد که دروغ زمینـه الزم دارد و ایـن زمینـه باید توضیح نیـز  – ۲اما . ساخته می شوددر امریکا و اروپ ــرور نمــی داشــت و در درون و یـم ژبرای مثال، هرگ ـار در ه عربسـتان نمـی مأمورانش مواد منفجره ببیــرون مرزهــا دســت بــه تــرور نمــی زد و ســازمان ت ـاد انفج ــود بردند، اگـرهم مـتهم بـه ایج ــد، دروغ خ ــی ش ــر م ــردخویشتن را فاش و دروغ ساز را رسوا می تأسیســات الخب ــین  – ۳و . ک ــوزیها و از ب ـانگیری بــردن موقعیــت ایــران در منطقــه وجهــان، فرصــت س ـا از گروگ ــود، بدین سو، سبب شده اند که انقالب ایران توسط خمینی و مالتاری ـان ب ــردم جهـ ــوب م ــه محب ــه آنهم ـای دیگــر از دســت زدن بــه مخــوف و تــرس آور گــردد و در منصــرف ک ــبش بکــار رودکــردن ملتهـ ــران . جن ــوب ای ــران محب ـا مغضوب گشـته اسـت و ایـن مغضـوبیت ای ـا و اســالم است که زمینه را برای تولید انواع دروغه ـا و اســالم ســتیزی هـ ـا و انقـالب سـتیزی و انقـو جعلهـ الب هراسـی ه ـار و ایـن سـتیزی . هراسی، آماده کـرده اسـت ـاختن افکـ ــه سـ ـا زمین ــی هـ ـا و هراس ـای هرچــه هـ ـا تحریمهـ ـاعد بـ   :شدید تر و تهدید ایران به جنگ گشته اندعمــومی مسـ

  
  

ــه   ــه ب ــا در حمل امريك
ايران ترديد نمي كنـد  

فشاري كه بـر   - ... اگر
 ،ايران وارد مـي شـود  

   :محاسبه شده است
  
  
در حملــه امريكــا  :جــون كــري ٭

كردن به ايران ترديد بـه خـود راه   
نمي دهد اگر ايـران ديپلماسـي را   

  :به شكست بكشاند
☚ 

ــر  ،جــون كــري ،2013وريــل آ 8در   وزي
 :در بيت المقدس گفته است ،خارجه امريكا

 ،حكومت اوباما  در حمله نظامي بـه ايـران  
ترديد نمي كند هرگاه ايران تصميم بگيـرد  

نامه اتمي خود گفتگوها براي حل مشكل بر
هيچ گزينه اي از روي . را به شكست بكشاند

و هيچ گزينه اي از . ميز برداشته نشده است
ـين   . روي ميز برداشته نخواهد شد جامعـه ب

المللي نمي خواهد كه گفتگوها به شكسـت  
ـاگزير      ـامي بـه ايـران ن بيانجامند و حمله نظ

  . شود
او گفته است كه ايران بايـد بدانـد    ،و باز     
نــاظران . مــان گفتگــو نــا محــدود نيســتز

ـابي      سياسي سـخنان كـري را اينطـور ارزي
  :كرده اند

ـام شـده انـد و     آلماآگفتگوهاي  – 1 ـا ناك ت
ـاي يـك   آلماآتاي دو اميدي را كه آلماآ ت

  .زايل كرده است ،برانگيخته بود
يك ماهي اسـت كـه اسـرائيل بطـور      – 2

مستمر از امريكا مـي خواهـد ايـران را بـه     
پاسخ نه  ،اما تهديد كري. د كندجنگ تهدي

ـامي را  . به نتان ياهو نيز هست زيرا حمله نظ
ـا     موكول به شكست گفتگوها مـي كنـد و ب

 ،نكه مي گويد زمان گفتگو نامحدود نيستآ
ـا ادامـه       اما تصريح مـي كنـد كـه گفتگوه

ـاهو مـي    . دارند ـان ي از اين رو است كه نت
ـيچ       :گويد ـا و نـه بـه ه اسرائيل نه بـه امريك

ـتن ايـران از    ،ر ديگريكشو در باره بازداش
و هـر  . اعتماد نمـي كنـد   ،توليد بمب اتمي
ـات اتمـي ايـران    ،زمان الزم ببيند  ،به تأسيس

  .حمله نظامي مي كند
  
ــران ٭ وارد  :سياســت امريكــا در اي

  :كردن محاسبه شده فشار و تضييق
  
ــت و در   ☚ ــالزر اس ـان گ ـته از جـ  8نوشـ
ك جــا :انتشــار يافتــه اســت 2013وريــل آ

ـا  ،هيگل در دوران تأييـد   ،وزير دفاع امريك
ــراي تصــدي وزارت دفــاع   صــالحيتش ب

در باره حمايتش از سياست اوباما كه   ،امريكا
ـنم  ،است» مهار ايران« زيـر  . حمايت مي ك

نگاه دوربين ها و در لحظه اي كه سناتورها 
كسـي   ،ماده گزك گرفتن مي شـده انـد  آ

 هيگل بـر آن شـد  . يادداشتي به هيگل داد
ـتم  « :گفته خود را تصحيح كند . من بـد گف

ـار      گفتم من از سياسـت پرزيـدنت كـه مه
ـنم    ،كردن ايـران اسـت   . حمايـت مـي ك

ـا     ـاره   ،مقصودم اين بـود كـه بگـويم م در ب
  .ن مرحله نيستيمآديگر در  ،ايران

ـاي        صحنه دست پاچه شدن هيگـل گوي
اين واقعيت است كه عالمت جنگ ممنوع 

هيگـل خـود را    است برداشته شده است و
تصور مـي   ،در وضعيت جنگ ممنوع است

الزم شده است بـه يادداشـت   . كرده است
بدهند كه عالمت برداشته شده است و بايد 

  . از جنگ با ايران سخن گفت
ـار ايـران  « ،حاال ديگر ،در واشنگتن       » مه

ـائو      ـين دوران م  ،يعني ايـن كـه چـون چ
ـاخت ( سياسـت   ،)زماني كه اسلحه اتمي س

هيگل به ايـن  . ا مهار ايران اتمي استامريك
 ،از ياد نبايد برد كه. نكته توجه نداشته است

تمايل قوي وجود دارد كه مـي   ،در امريكا
امريكا روسيه و چين را كـه هـزاران    :گويد

ـار      ـتند و دارنـد را مه ـته اي داش سالح هس
كرده است چـرا بايـد بـراي برنامـه اتمـي      

ـيش از    ه ن قائـل شـد كـ   آايران اهميتـي ب
  دارد؟  

حاال چـه معنـي مـي    » مهار كردن«و اما     
در سياست نامه مشهور هانري ترومن  :دهد؟

)NSC-68(،  رئــيس  جمهــوري امريكــا در
ـار   ،سالهاي اول بعد از جنگ جهاني دوم مه

سياسـت  «  :كردن چنين تعريف شده است
حساب شده و فشار و تضييق درجـه بنـدي   

  . »شده
ـين   كريستوفر الين ايـن سي       اسـت را چن

سياست نامه مقرر مي كنـد   :تشريح مي كند
ـا   بـدون آنكـه    ،كه استراتژي بـزرگ امريك

 ،حذف اتحاد شوروي ،دست به جنگ بزند
ـاربردن توفـق قـدرت       ـا بك بمثابه رقيـب ب
ـار       ـيه و مه ـاهش نفـوذ روس امريكا بـراي ك
ـاهير     ـاد جم ـايگي اتح مناطق واقع در همس

 يـم شـوروي  ژتغييـر ر  ،سرانجام ،شوروي و
  .است

حكومـت   ،در سالهاي اول قرن جديـد      
بوش عراق را بزرگ تـرين تهديـد بـراي    
سلطه امريكا بر خاورميانـه تلقـي كـرد و در    

در مـورد  . دست به جنـگ زد  ،2003سال 
محاصـره  » مهار«سياست  ،1990عراق دهه 

اقتصادي چنان سختي شد كه عـراق را بـه   
ـاران   ،بنا بر فرصت. ويراني كشاند كشور بمب
امريكا منطقه پرواز ممنوع معين . نيز مي شد

كرد و آشكارا از گروههائي كه براي سقوط 
حمايـت   ،يم صدام فعاليت مـي كردنـد  ژر

امريكا به  ،يمژبقصد تغيير ر ،2003و در . كرد
  .عراق حمله كرد

  
بـر  » فشار و تضييق درجـه بنـدي شـده   « •

  :ايران
فشار و تضييق درجـه بنـدي   «اما سياست     

چگونــه سياســتي  ،در مــورد ايــران» شــده
نها وقتـي ايـن سياسـت ميانـه     آخواهد شد 

ـا  ! روانه توصيف مي شود؟ هم اكنون امريك
مجازاتهاي سـختي را برضـد ايـران وضـع     

بــه زانــو  ،نآكــرده اســت كــه هــدف از 
 ،نآافزون بر . وردن اقتصاد ايران استآدر

ـايبري و    جنگ پنهان در شكلهاي جنـگ س
يست كـه مـدعي   كمك به گروه هاي ترور

اسرائيل نيز بـه  (يم هستند ژسرنگون كردن ر
اين گروه ها كمك مـي كنـد و در ديگـر    

ـان نيـز شـركت دارد     و ) اشكال جنـگ پنه
همچنــان  ،تــرور دانشــمندان اتمــي ايــران

ـين المللـي نيـز     . جريان دارد ـاي ب گفتگوه
همچنان به جائي نمي رسند و علت عمـده  

ـا   لحه آن اينست كه امريكا عالقه اي بـه مص
  . ندارد

ـا   :دو ديپلمات نوشتند ،سال گذشته     امريك
يم ژهمان كار را دارد با ايران مي كند كه ر

كــار بــا مجازاتهــاي  :صــدام حســين كــرد
اقتصــادي و انــزواي بــين المللــي و ســطح 

هـدف  . پائيني از خشونت شروع شده است
يم ايران تضعيف و از دستيابي ژاينست كه ر

ـائي   . دبه اسلحه اتمي ناتوان شـو  هـدف نه
  .يم ايران استژتغيير ر
اين اطالع واصل شـد   ،فروردين 22در  ☚

كــه عربســتان و قطــر در كــار حمايــت از  
ـتند    از . گروههاي تروريسـت در ايـران هس

ـاي  » تيم«جمله قرار است گروه رجوي  ه
ترور و خرابكاري به خوزستان و ديگر نقاط 

  .غرب ايران گسيل كند
در مدار بسته ای بیاندازد که امریکا و اروپا یـم خـود را ژه رپیش از آنک :انقالب اسالمي

ـبت  ـارت چون تله تعبیه کرده بودنـد، مرتـب نس عظیمی که مردم ایـران بایـد تحمـل کننـد، به خطرهای افتاده در ایـن تلـه و خس
ـانی در مـورد عـراق نیـز، اگـر . هشدار داده ایم ــبش همگـ ــک جن ـا ی ــراق، بـ ــردم ع ت مـی سرنوشت خـویش را خـود در دسـم

ـال  ــی دادمی گشـت و جنـگ خانمانسـوز نیـز روی گرفتند، سیاست امریکا غیـر قابـل اعم ـال حاضــر، ر. نم ورق «یــم ژدر حـ
ـان و (» های بازی را از دسـت داده ) به ساختن اسلحه اتمـیسوریه و عراق و افغانستان و حتی تهدیـد حماس و حزب اللـه لبن

یم می کنـد، ژاز این پس، بازی که ر. است بـر بخشـهائی . باخت اسـت - خت تنها با ــوز ژاز ســپاه و دســتگاه اداری ر یــم کــه هن
. استقرار دولت حقوقمدار را تسهیل کننـدبشنود، می باید جانـب مـردم را بگیرنـد و وجدانشان مـی توانـد صـدای حقیقـت را 

  . بهوش  باشند که فردا بسیار دیر است
  
يم واليـت  ژيا مبارزه با رآ

فقيه مشـروعيت بخشـيدن   
امريكا با ايـران و   به جنگ

يــا ســپردن كــار اســتقرار 
ــا    ــه امريك ــي ب دموكراس

    :است؟
 9مقاله را فلينت و هيالري مان لورت در     
ـاب   ،2013وريل آ در پاسخ به انتقادها از كت

ـان  . و روش كار خود انتشار داده اند در پاي
نقد انقالب اسالمي نيز از نظـر   ،مقاله اين دو

  :خوانندگان گرامي مي گذرد
ـا   •  Going to« واكنش عمده به كتاب م

Tehran: Why the United States 
Must Come to Terms with the 

Islamic Republic of Iran  « بيانگر پاره
اي واقعيتهاي در باره رابطه امريكا با ايران و 
موانع سياسـي و فرهنگـي برسـر راه تغييـر     

  :سازنده سياست خارجي امريكا است
وي خاطر نشان مي كند كه هر مارك ببا    

ـائي   دوي ما كساني هستيم كه در مؤسسه ه
ـا قـدرت سـروكار      خدمت كرده ايم كـه ب

شوراي روابط خارجي و  ،براي مثال(دارند 
ـتراتژيك و    ـات اس مؤسسه بين المللي مطالع

ـنگتن  ـاب   ،از ديـد او ). اطاقهاي فكر واش كت
ـاي    «رفتن بـه تهـران    ـار از انديشـه ه سرش
ـتند  منطقي قوام جست ـاريخ هس زيـرا  . ه از ت

ـالف   تحليلها و استداللهاي كتاب جهتي مخ
 ،جريان تندي را دارنـد كـه برضـد ايـران    

ـاب  . ايجاد شده است  ،واكنش عمده بـه كت
ـتن      پر از اتهامها به شـما و انگيـزه شـما  نوش

يـم  ژمتهم شدن شما به مأمور ر. كتاب است
  .ايران شدن يكي از اين اتهام ها است

  
 8 ر صفحهد

 

 باخت، باخت ؟
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ـا   :فلينت توضيح مي دهد • ن اسـطوره  آم
اي را موضوع مطالعه كرده ايم كه از ايران 

درباره سياست خارجيش . ساخته شده است
ـاره   و در باره سياستهاي داخليش و در اين ب

بويژه . ن رفتار مي كندآكه امريكا چگونه با 
امريكا يكچند از اسطوره  ،بعد از جنگ سرد

ـاط  مختلـف   هاي بس خطرناك در باره نق
ـارجي و    ــت خـ ــه سياس ــن ماي ـان را ب جهـ

ـان    كـرده   ،برداشت از نقـش خـود در جه
ما فكر مي كنيم بدين خاطر بود كـه  . است

ما دست به جنايتي زديم كه جنگ با عـراق  
  .بود

ـامي              ـاهده ايـن واقعيـت كـه تم با مش
به استثناي انـدك شـمار    –نهادهاي امريكا 

ـان    - كسان شـجاع و شـرافتمند    كـه كارش
مثـل كنگـره و    ،تعيين سياست ايـن كشـور  

ـاي   ،است... اطاقهاي فكر و بر پايه تحليل ه
 ،نادرست و به دست يازيدن به استدالل بـد 

تشخيص هاي غلط مي دهند و قوه مجريـه  
الزم  ،را به تصميم هاي غلط راه مـي برنـد  

شد واقعيت همان سان كه هست در معرض 
  .ديدها قرار داده شوند

رفتيم پرسـش سـخت را در   ما تصميم گ      
ـتااللهاي    . ميان بگـذاريم  ايـن پرسـش و اس

مخالف بايد پيش از حمله به عراق به عمـل  
اما بـه عمـل نيامدنـد و جنـگ     . مدندآمي 

ـا را  آما بر . روي داد ن شديم كه اسطوره ه
مطالعه كنيم  تاكه داستان بـودن و واقعيـت   

ـازيم   ـان س بـديهي اسـت   . نداشتنشان را عي
ـاز   ـا و س ـان اسـطوره    گروه ه مانهائي كـه ن

ـاي واقعيـت را    سازي و نشاندن اسطور برج
ـار      ،مي خورنـد  ـا هرچـه در تـوان و اختي ب

  . برضد دست بكار مي شدند و شدند ،دارند
ن شديم تحقيق كنيم چرا سياسـت  آما بر  •

در رياست جمهـوري   ،امريكا در باره ايران
الزم بود . بسيار بيشتر تغيير كرده است ،اوباما

ــطور ــه  اس ـانيم ك ـيم و بشناسـ هائي را بشناسـ
در (سياست امريكا را به بيراهه بـرده اسـت   

ــرائيل ــم دو    ،اس ــي و تروريس ـلحه اتم اسـ
اسطوره اي هستند كه دست آويز سياسـت  

ن بـوديم بـدانيم   آو نيز بر). سازان شده اند
چرا سياست امريكا همچنان در بيراهه مانده 

اما در اين جا مي خواهيم به پرسـش  . است
ل مارك در باره واكنش عمده نسبت بـه  او

  :كتاب بپردازيم
ما مي بايد روشي را لـو   ،در اين موقعيت     

ـاد كننـدگان     ـا انتق بدهيم كه قدرتمدارها ب
سياستي بكار مي برند كه مصممند بـه اجـرا   

اينان مخالفان و منتقدان سياسـت  . بگذارند
خود را به نداشتن سـالمت روانـي و ديگـر    

ـار  . هم مي كنندعيب و علتها مت روشي را بك
مي برند كه به جاي ماهيت سياستي كه بايد 

ـا     ،اجرا شود ـاد كننـده و ي كاستي هاي انتق
ـائل  .  كنندگان موضـوع بحـث گـردد    وس

ارتباط جمعي عمده اين روش را در مورد 
انتقــاد كننــدگان سياســت امريكــا و ديگــر 

بطور مرتـب   ،كشورهاي مسلط بر خاورميانه
بــا  ،ايــن روش ،ز جملــها. بكــار مــي برنــد

از او . فيلسوفي چون چامسكي بكار مي رود
كاريكــاتوري مــي ســازند كــه در اختيــار  
خواننده و شنونده متوسط قرار مي دهند و 
ـار را مـي كننـد كـه او را      به ترتيبي اين ك
ـيچ    كسي قابل مسخره بپندارند بي آنكـه ه
بدانند او چه انديشه را مطـرح مـي كنـد و    

ود را بـه چـه امـور    توجه خواننـدگان خـ  
ـنده  . واقعي جلب مي كند به اين اندازه بس

ـاخته   . نمي شود از او شخصيتي منفور نيـز س
ـار را مـي   . مي شود چرا با چامسكي اين رفت

ـلطه  جويانـه       ـا سياسـت س كنند؟ زيـرا او ب
  . امريكا و غرب مخالفت مي كند

اما چرا اين روش را بكار مي برند؟ زيـرا        
كــه هســت و توجــه  ن ســانآاز واقعيــت 

از انتقاد بـه  . همگان به واقعيت هراس دارند
معناي جدا كردن سـره از ناسـره وحشـت    

ـانع از آن    ،بنا بر اين. ندارند مي خواهنـد م
شوند كه واقعيت شناخته و انتقاد خوانـده و  

انتقاد كساني كه قدرت را در . يا شنيده شود
ـتند   يـك   ،دست دارند و صاحب نفـوذ هس

ـا  آناتوان كردن  ،نآند و كار ديگر مي ك نه
ولو به زيان  ،به دلخواه ،از بكار بردن قدرت
  . منافع عمومي است

خطـر اينسـت كـه ايـن      ،در حال حاضر •
انتقاد سياستهاي قشري را  ،فريبكاري ويرانگر

سياستمداران نيز . سخت مشكل كرده است
ــد در صــحت   ــزوم آجــرأت تردي ـا و ل نهـ

بمحـض   .بكاربردنشان را به خود نمي دهند
از  ،اين كه كسي زبان به انتقاد باز مي كنـد 

ـاكتش      ،هر سو ـا س برسرش مـي ريزنـد و ت
ــو و . رهــايش نمــي كننــد ،نكننــد او را دي

طرفدار دولت ديو صولتي مـي كننـد كـه    
ــريت را از   ـالت دارد بش ـا رسـ ـا امريكـ گويـ

  . بياسايد ،وجودش
ـال مـي   آاگر ما رفتار با نو       م چامسكي مث
ـا او      نه براي ،وريمآ اينسـت كـه خـود را ب

او چند دهه است تحـت ايـن   . مقايسه كنيم
تنها مي خواهيم بگوئيم كـه  . حمله ها است

واكنش ها نه برضد محتواي كتاب كـه بـر   
ـار مـي       ـندگان اسـت كـه اظه ضد ما نويس

ـا  ،انگيزه هاي ما ،منش ما. شوند  ،شخصيت م
. ما هستند كه تخريب مـي شـوند  » اسلوب«

ما بكار مي برنـد؟ بـراي   چرا اين روش را با 
اين كه مبادا همگان پي برند كه اسـطورها  
داستانهاي ساختگي هستند و واقعيت ندارند 
ـتند هـم      ـاذي ويرانگـر هس و سياستهاي اتخ
ـاني   براي امريكا و هم براي كشوري كه قرب

  . ن مي شودآ
ـاني   آاما اسطوره ها و بر پايه       نها چـه كس

يران بيـرون  مي سازند؟ ايراني هائي كه از ا
ـا آمده انـد و بـه   آ ـناس «عنـوان   ،نه » كارش

ــد ــران داده ان ـتانهاي  ،اي ـاختن داسـ در سـ
در . دلخواه سياست گذاران شركت دارنـد 

ـاي عمـده   نظيـر نيـو    ،روزنامه ها و مجله ه
ــم ژر ،ورنــالژريپاليــك و وال اســتريت  ي

جمهــوري اســالمي و سياســت خــارجي و 
چنان ساخته و پرداخته و معرفـي   ،داخليش

ي شوند كه هم سياست متخـذ حكومـت   م
امريكا را موجه بنمايانند و هم اين سياسـت  
ـار       را انتقاد ناپـذير جلـوه دهنـد و هـم افك
ـالف    عمومي را جانبدار اين سياسـت و مخ

ـادي از   حملــه . ن كننــدآهرگونــه انتقـ
يـم ايـران   ژكنندگان به ما و لقب ستايشگر ر

ـ ... به ما دهند و تند تنها اينگونه ايراني ها نيس
ـين      ـيس روس نيـز هم بلكه كسي چـون دن

  .لقب را به ما داده اند
نجا كه هيالري يهـودي اسـت و در   آاز      

  AIPACبعنوان يك دانشجو وارد   ،جواني
ـنگتن  ( شـده  )البي بزرگ اسـرائيل در واش

در  ،او در مؤسسه سياسـت خاورميانـه  . است
ـاال   ،غاز كارير خود خدمت كرده استآ ح

النتيك نوشته اسـت  تآجفري گلدبرگ در 
. هويت خـود را گـم كـرده اسـت     ،كه او

وسائل ارتباط جمعـي طرفـدار اسـرائيل و    
يم ايران افزون بـر  ژايرانيهاي تبعيدي ضد ر

تأكيـد مـي    ،قائل شدن به بيماري رواني ما
كنند كه ما مأمور هستيم استراتژي امريكا در 
  .باره جمهوري اسالمي ايران را تغيير دهيم

ـا   ،ك تايمزنيويور       نقد و بررسي كتاب م
ـته     ـاري گذاش را بر عهده دختر روزنامـه نگ

 2009است كه طرفدار جنبش سبز در سال 
ورد كـرده  آكارشناسان غربي بر. بوده است
نست آن جنبش همگاني در كار آبودند كه 

ـاه    ـان   ژر ،كه بسا ظـرف چنـد م يـم را از مي
تحليلگران روزنامه هاي بزرگ ما را . بردارد
ـته     ،خاطربدين  ـان صـحيح ندانس كه نظرش

ن را در برگيرنده آ ،بوديم و در اوج جنبش
ــوديم   ـته ب ــران ندانسـ ــردم اي ــت م  ،اكثري

ـا از     . نبخشيده انـد  ـاد تحليـل م ـاي انتق بج
» يـم ايـران  ژجانبدار ر«خود ما را  ،وضعيت
  ...غير قابل اعتماد توصيف كردند ،بنا بر اين

ـته ايـم   •  بـرغم در « :مي نويسند ما مي نوش
تهران قوت  ،يم اسدژمعرض سقوط بودن ر

يم غير قابل ترديـد  ژمشروعيت ر. مي گيرد
ـيش    . است جنبش براي دموكراسـي كـه پ

اينـك   ،اين جنبش نيرومند سبز بوده اسـت 
يم مالها را ژواشنگتن مي بايد ر. ناچيز است

يا مالها واقعا بـدتر از  آ ،افزون براين. بپذيرد
ــه اســت  ــورت گفت  :مــا هســتند؟ فلينــت ل

ـاري بـراي    « حكومت امريكا هيچگونـه اعتب
انتقاد كردن تجاوز به حقوق بشر در ايـران  

. »اين ديگر زياده گـوئي اسـت  . »را ندارد
ـاره موقعيـت      ـا تحليـل در ب برغم صفحه ه
ـتراتژي و بـرغم ايـن     منطقه اي ايران و اس

يم اسـد بـه زودي سـرنگون    ژواقعيت كه ر
ـامل    ،نمي شود برغم فصلي از كتاب كـه ش

ـات   انبو ـاره انتخاب  2009هي از داده ها در ب
بـرغم صـعود و سـقوط     ،است) 88خرداد (

ايـن  «با چند كلمـه   ،زود هنگام جنبش سبز
بررسـي و  «كتاب  ،است» ديگر زياده گوئي

  .شده است» انتقاد
ـا   ،و نيز      اين واقعيت غمبار كه توجه امريك

گزينشي است و  ،به رعايت شدن حقوق بشر
ه برضد دولتهائي استفاده بعنوان حرب ،نآاز 

ـار بـه      مي كند كه مي خواهـد و ايـن رفت
تفصيل در كتاب بررسي شـده اسـت و بـه    

استناد اين تحقيق در باره رفتار امريكا است 
ـار الزم را     ـا اعتب كه گفته شده اسـت امريك
براي انتقاد تجاوز به حقوق انسان در ايـران  

ــدارد ـاب ،را ن ــت آ ،در رد كتـ ــه واقعي نهم
ه است تا كه از اين جمله بعنوان سانسور شد

  .ويز استفاده شودآدست 
ـاب   ،در اين جا • ـنده كت بـه   ،اين دو نويس

ـا بعمـل   آانتقاد ديگري مي پردازند كه از  نه
ـاره      :آمده اسـت  ـاري در ب ـار به ـيلم مازي ف

دســتگيري و شــكنجه شــدن و مجبــور بــه 
اعتراف شدنش را اين دو حاضر نشـده انـد   

ـيح   . ببينند مـي دهنـد كـه    و ايـن دو توض
ن آراست است اما علت اينست كه بيش از 

بكار بازداشتن كشور خود از دست زدن بـه  
ـاظ اخالقـي ويرانگـر    ،جنگ ديگـري   ،بلح

ـيلم يـك       ،مشغوليم كـه خـود را سـرگرم ف
كانــادائي مهــاجرت گزيــده اي  –ايرانــي 

مشغول كنيم كه آرزوي استقرار يك دولت 
ايـن  ليبرال و الئيك را در ايران دارد ولـو  

ـاكن ايـران    آ ن چيزي نيست كه مـردم س
  .نندآخواهان 

ـا         كوشش ما بر اينست كه سياسـت امريك
نه بر پايه ضـرورت اطاعـت    ،در قبال ايران

ـاس   ايران از اوامر و نواهي امريكا كه بر اس
ـا بـر ايـن   . باز سازي شود ،منافع مشترك  ،بن

ويـز  آموافق نيستيم كه حقوق انسان دسـت  
ـ   ـلطه    بگردد بـراي توجي ه يـك سياسـت س

  . جويانه
نها كه پيش و بعد از انتشار كتاب آما براي     

ـتر از ايـران    به ما اندرز دادند كه بايد ما بيش
صــحبت مــي كــرديم و بكنــيم و كمتــر از 
جمهــوري اســالمي ايــران و بايــد مرتــب 

يـم ايـران را   ژر» اعمال سرزنش كردنـي «
ـائليم   ،انتقاد مي كرده ايم و بكنيم . احتـرام ق

نها امتناع كـرديم  آما از بكاربردن پندهاي ا
ـيم كـه از     زيرا اينكار را بدان معني مـي دان

يم جمهوري اسالمي مشـروعيت زدائـي   ژر
ـار    ـا ايـن ك ـا ايـران       ،كنيم و ب بـه جنـگ ب

  ،چامسكي نيز بشيوه خود. مشروعيت ببخشيم
  . همين رويه را در پيش  گرفته است

ـاكي       ـار ح از  بيشترين داده هاي در اختي
نند كه اكثريت مردم ايران حامي الگـوي  آ

ـتند   . جمهوري اسالمي در اساس خـود هس
يم زندگي را براي مردم ايران بهتـر  ژاين ر

ـان ر  ـاه   ژاز آن كرده است كه در پاي يـم ش
بخش مهمي از ايرانيان مـي  . مي داشته اند

ـا نمـي     ژخواهند ر يم تغيير مهمـي بكنـد ام
ايـن   خالف. خواهند يكسره از ميان برخيزد

را ادعا كردن هم از نظر روشنفكري و هـم  
  .غير مسئوالنه است ،بلحاظ اخالقي

نها كه مي پندارنـد مـي تـوان بطـور     آ      
قاطع تجاوز به حقوق بشر در ايران را انتقاد 

ـال   ـان ح ـامي     ،كرد و در هم ـاوز نظ ـا تج ب
امريكــا برضــد جمهــوري اســالمي ايــران  

ـاكي خـود را     ،مخالفت ورزيد بنحـو خطرن
دو كار را با هم نمي توان . يب مي دهندفر

ـاوز بـه حقـوق بشـر در     . كرد زيرا انتقاد تج
ايران حمله نظامي امريكا به ايران را توجيه 
ـاطر برقـراري    مي كند حال آنكه امريكا بخ
حقوق بشر به ايران حمله نمي كنـد بـراي   

نها كـه  آ. منافع خود به ايران حمله مي كند
ـاوز بـه حقـو    ـان در  در عين انتقاد تج ق انس

با جنگ امريكا با ايران مخالفت مـي   ،ايران
ـامي    ،كنند جز اين نمي كنند كه حملـه نظ

نها هـم  آ. امريكا به ايران را تسهيل مي كنند
ـا مـي توانـد و مـي      كه فكر مي كنند امريك
خواهد به رعايت حقوق انسان در ايـران و  
برقراري يك دموكراسـي الئيـك كمـك    

خود را فريـب   ،كند باز بگونه اي خطرناك
كدام مردم عاقلي بعد از چندين . مي دهند

اينك حاضـر مـي    ،دهه تحت سلطه زيستن
يم سياسي خود را ژشوند بپذيرند كه تغيير ر

  به قدرت اول جهان بسپارند؟ 
امريكا مـي بايـد    ،براي اجتناب از جنگ      

 ،سياست نزديك شدن به جمهوري اسالمي
ـان كـ  آهمان سان كـه هسـت و نـه     ه ن س

ـيش   ،بعضي ها مـي خواهنـد باشـد    را در پ
و اين بدان معني اسـت كـه وجـود    . گيرد

يـم از  ژايـن ر . جمهوري اسالمي را بپذيرد
ـاقص اسـت    ديد بسياري از ايرانيان گرچه ن

  .    اما مشروع است
  

چشم پوشيدن  :انقالب اسالمي
وارونه  ،نآبدتر از  ،بر حقيقت

گردانـــدن حقيقـــت زمينـــه 
نظـامي  ساختن بـراي تجـاوز   

  :است
  
 ،دو نويسنده بر انتقاد كنندگان از خـود  – 1

به  ،نهاآخرده مي گيرند كه به جاي نقد كار 
يا چـرا نمـي   آاما . نها حمله مي كنندآخود 

 :ببينند كه خود نيز همين كار را مـي كننـد  
ـاري    ـار به ـيلم مازي  ،به جاي نقد محتواي ف

خـــود او را كانـــادائي ايرانـــي تبـــار در 
. يبرال الئيك مي خوانندجستجوي دولت ل

طرفه اين كه جانشين مردم ايران مي شوند 
ـين ر  يمـي را  ژو مي گويند مردم ايران چن

ـيلم ليبـرال و   . نمي خواهند اينكه سازنده ف
يمـي را  ژالئيك است و مردم ايران چنين ر

چـه ربـط    ،و يا نمي خواهنـد  مي خواهند 
يم واليت مطلقـه فقيـه بـه    ژدارد به تجاوز ر

ن و اعتراف گرفتن زير شـكنجه؟  حقوق انسا
ـيلم   دو نويسنده چون نمي توانند موضوع ف

توجــه  ،را مــورد رد و قبــول قــرار دهنــد
به شخص مازيار  ،نآخوانندگان خود را از 

و با لحني از او سخن . برمي گردانند ،بهاري
مي گويند كـه پنـداري ليبـرال و الئيـك     

  . بودن جرم است
ـين  توضيح مي دهنـد چـرا    ،دورتر – 2 چن

ـاني را نمـي    رفتاري را دارند و چرا پند كس
نها مي خواهنـد واقعيـت را   آپذيرند كه از 

زيرا بـه زعـم   . همان سان كه هست بپذيرند
ـان   ،دو كار ،اين دو يكي دفاع از حقوق انس

را  ،و ديگري مبارزه با جنـگ برضـد ايـران   
چـون جنـگ ويـران    . باهم نمي توان كرد

ويـران  گري بس بزرگي است و ايـران را  
ـا بـه      ،مي كند نبايد با اعتـراض بـه تجاوزه

ـا ايـران    ،حقوق انسان در ايران  ،به جنـگ ب
ـا  آ ،عقلهائي كه ثنويت. مشروعيت بخشيد نه

ـا مـي     از نوع تك محوري را اصـل راهنم
دروغ بزرگ را راست و واقعيت مي  ،كنند

  توضيح اين كه . پندارند و مي گويند
ـتن بـر خشـونتي كـه      - 2/1 سرپوش گذاش
ـته اسـت  تآ قـرار   ،ش به هستي ايران گذاش

از . دادن كشور تحت دو سنگ آسيا اسـت 
ـار    ،گروگانگيري بـدين سـو   ـان گرفت ايراني

ــه  ــرون و از درون و در حلق خشــونت از بي
بــراي رهــا شــدن از ايــن . تــش هســتندآ

مي بايد مدار بسته خشونت دروني  ،وضعيت
بيروني و ارتباط ارگانيكشان را بايكـديگر   –

ـا    . شناساند اين دو نويسنده نمـي داننـد و ي
نمي خواهند بدانند بدون بحـران مـداوم   

ــزايش در  ،خــارجي ــم در اف خشــونت دائ
بدون گروگانگيري . ناممكن مي شد ،درون

ـتبداد   ،ساله 8و جنگ  چگونه ممكن بود اس
ـا ر آرا باز سازي كرد؟  يـم واليـت فقيـه    ژي

ـا را محـور سياسـت      نادانسته قـدرت امريك
ـا  آود كـرده اسـت؟   داخلي و خارجي خ ي

هيچ به ذهن اين دو رسيده است كه رابطه 
خمينيسم با ريگانيسم و تاچريسم و بوشيسم را 

  موضوع مطالعه كند؟
داليـل قطعـي بـر غلـط     » بهار عرب« -  2,2

نها آدر اختيار  ،بودن نظر دو نويسنده كتاب
 :گذاشته است اما اين دو نخواسته اند ببينند

ـا   ژر و غـرب   يم هاي عـرب دوسـت امريك
نه تنها برتجاوزهاشان به حقوق انسان . بودند

بلكه سيا آدم دزدي مـي   ،پرده مي كشيدند
كرد و به دست شكنجه گران اين كشـورها  

ـبش    ،در تونس و مصر. مي سپرد مـردم جن
يمها را تغييـر دادنـد و   ژهمگاني كردند و ر

 ،اعتراض به استبداد و تجاوز به حقوق انسان
 ،در ليبي و سوريه. سبب تجاوز خارجي نشد

جنــبش  ،توســل گــروه هــائي از مخالفــان
جنـگ  «همگاني مردم را بي محل كـرد و  

و نه اعتراض به تجاوزها به حقـوق  » داخلي
ـارجي شـد و    ،انسان مجوز تجاوز نظامي خ

ـيم آوضعيتي را ببار . ورد كه مشاهده مي كن
 –شكار كه الـف  آاين وضعيت مي گويد و 

ايــن خشــونت داخلــي اســت كــه بــراي 
خشونت خارجي محل عمل ايجاد مي كند 

نه  ،يم در درونژمبارزه با خشونت ر –و ب 
ـان در خشـونت      جنگ كـه شـركت جهاني

ـان كـردن    –ج . زدائي را بر مي انگـزد  پنه
ـان و ديگـر    حقيقتي كه تجاوز به حقوق انس

ـاوز بـه حقـوق      ـاز تج اشكال خشونت كه ب
ـتند      ،انسان و حقوق ملـي مـردم ايـران هس

ش همگــاني و آســان مشــكل كــردن جنــب
ـلح دسـت     ـاي مس كردن فعاليتهاي گروه ه

ـارجي   ـا    ،نشانده قـدرت خ از جملـه امريك
  .است

ـيج      - 2/3 ـاي خل ـين ه ـيخ نش عربستان و ش
ـاوز    ـان تج فارس بطور مداوم به حقوق انس

نها را نه تهديد به آمي كنند و امريكا و غرب 
حملــه نظــامي مــي كننــد و نــه مجــازات  

ـبش  هم در عر. اقتصادي مي كنند بستان جن
 ،در بحـرين . وجود دارد و هم در بحـرين 

جنش وسيع نيز هست و تا امروز نيـز ادامـه   
نه بهانه دفاع  ،اما قشون خارجي. يافته است

از حقوق انسان كه براي سـركوب كـردن   
ـاه    . جنبش وارد شده است ـا نيـز پايگ امريك

ـيخ     . نظامي دارد اگر هـر از چنـدي بـه ش
ـ     ـا مخالف ـاب  بحرين توصيه مـي كنـد ب ان ب

ـاطر مخفـي كـردن     ،گفتگو را باز كنـد  بخ
تجاوزهاي قواي شيخ و عربستان به حقـوق  
ـاي ايـن    بشر نيست بلكه بخاطر انتشار خبره

  .تجاوزها است
دو نويسنده مي گويند امريكا مي بايد  - 2/4
يم جمهوري اسالمي را همان كه هسـت  ژر

آيا از راه اتفاق است كه خامنـه اي  . بپذيرد
 ،اگر در قضيه اتم كوتاه بيائيم :نيز گفته است

ـند؟ در      ـيش مـي كش قضيه حقوق بشـر را پ
خامنه اي نيز بحران اتمـي را دسـت    ،واقع

ـا      ـا امريك آويز كرده است براي ايـن كـه ب
ـانطور   ژر :معامله كند يم واليت فقيـه را هم

ـاره   كه هست بپذيريد ماهم نظر شما را در ب
ـيم ... اتم و   ،بـه سـخن ديگـر   . تأمين مي كن
ان و حقــوق او و نيــز جامعــه ايرانــي و انســ

حقوق مليشان قرباني معامله مـي شـود كـه    
اين دو و خامنه اي خواهان انجام گرفتنش 

  . هستند
چنانكـه   ،طرفه اين كه اين دو نويسنده – 3

كه اين  –زاد آپنداري در يك همه پرسي 
ـين المللـي    ن آدو نيز عضو هيأت ناظران ب

ـاطع رأي  - بوده اند داده انـد   با اكثريت ق
ن آ ،يم را از اساس قبول دارنـد ژكه اين ر

تناقض آشـكار  . يم مشروع مي خوانندژرا ر
ـاي دروغ خـويش را نيـز نمـي بيننــد      :ادع

هرگاه اكثريت قاطع مردم ايـران جانبـدار   
غير از اين كه تنها جامعه  –يم هستند ژاين ر

اي از صغيران و سـفيهان مـي تواننـد رأي    
ان و حقوق ملي و بدهند كه فاقد حقوق انس

ـتند    ديگـر   ،- حق حاكميت برخـويش هس
ـين    ـان هم چرا تجاوز روزمره به حقوق انس

ن توسـط  آمردم و چه نياز به توجيه سانسور 
اين دو نويسنده ؟ اين از رهگـذر مقبوليـت   

يم چنين انتخابات مفتضـحي را  ژاست كه ر
ـالف   انجام مي دهد؟ نظارت استصوابي مخ

ـانون اساسـي   ـاي م  ،همين ق شـروعيت  گوي
مجلـس  » نمايندگان«يم است؟ اعتصاب ژر

 ،ششــم و ممنــوع شدنشــان از نــامزد شــدن
گوياي اين مشـروعيت و مقبوليـت اسـت؟    
ـاي اصـالح      زنداني شـدن فـراوان كادره

يم و حصر خانگي ميرحسين ژطلب همين ر
گويــاي مشــروعيت و  ،موســوي و كروبــي

ـتند؟ ايـن واقعيـت كـه     ژمقبوليت ر يم هس
واليـت   ،منتظـري  ،يـه نظريه ساز واليـت فق 

نــافي  ،فقيـه را از مصــاديق شـرك خوانــد  
  يم از ديد فقيه نيز نيست؟ وژمشروعيت ر

نه از راه اتفاق است كه استدالل ايـن    -  4
ـتدالل ر  ،دو نويسنده يـم اسـت   ژهمانند اس

ـانند     ـان را از تغييـر مـي ترس  :وقتي روحاني
ـاه ر ــود ژهرگـ ــرنگون ش ــم س ــالم و  ،ي اس

غافل از اين . روند روحانيت نيز از ميان مي
يـم اسـت كـه اسـالم و     ژكه با ماندن اين ر

ـيش    ،روحانيت ـتر از روز پ در  ،هـر روز بيش
يـم  ژايـن ر  ،و نيز. خطر از بين رفتن هستند

است كه خطر تجاوز خارجي را مرتـب از  
ـانگيري و  . قوه به فعـل در مـي آورد   گروگ

مجازات اقتصادي و جنگ و قـرار گـرفتن   
ـا  آدر حلقه  ـاز مج ـادي و  تش و ب زات اقتص

دو نويسنده واقعيت را وارونه . تجاوز نظامي
مي بينند و تناقض آشكار ادعاي خود را نيز 

ـيع    ،تا گروگانگيري :نمي بينند ايـران از وس
ـان     ــومي جهـ ـار عم ــت افكـ ــرين حماي ت

ـار عمـومي    . برخوردار بـود  ـار افك  ،زيـر فش
. دولتها به دوستي با ايران تظاهر مي كردند

يـم در  ژعـد اسـت كـه ر   از گروگانگيري بب
بحـران   ،بحكم نياز ،جريان بازسازي استبداد

يم نعمت خواند و ژجنگ را اين ر. ساز شد
  مي توانست 60جنگي را كه در خرداد 

  
 9 ر صفحهد

  

 باخت، باخت ؟
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 ،در ســود انگلســتان و غــرب ،پايــان يابــد 
 ،از آن پـس نيـز  . يـم ادامـه داد  ژهمين ر
يـم اسـت كـه بحـران اتمـي را      ژهمين ر

در طـول ايـن   . داده استساخته و ادامه 
اكتبر (امريكا شريك جرم بوده است  ،مدت

رفـع   ،بنا بـر ايـن  ). سورپرايز و ايران گيت
تنــاقض بــه ايــن نيســت كــه از دو طــرف  
بخواهيم همان كه هستيد بمانيد و يكـديگر  

بلكــه اينســت كــه روابــط . را قبــول كنيــد
ارگانيك و نيازهاي دو طرف را به بحران و 

 ،هاي پنهان و آشـكار جنگ اقتصادي و جنگ
بر افكار عمومي مردم ايران و امريكا و ديگر 

ـيم و تغييـر دو    آ ،كشورهاي جهان شـكار كن
طرف و از ميان برخاستن روابط ارگانيك را 

  . بخواهيم
در باره جنبش مردم ايران بعد از تقلب  – 5

ـنده مـي    ،1388بزرگ خرداد  كه دو نويس
 ،گويند فصلي را به آن اختصاص داده انـد 

ـته   آ ،كتاب به كنار ورده آنچه در ايـن نوش
ـاه   :اند نيز خالف حقيقتي آشكار است هرگ

ـام نگرفتـه بـود و مـردم       تقلب بـزرگ انج
شـهرهاي بـزرگ بـه     ،يم نبودندژمخالف ر

هائي كـه  » داده«با . مدندآجنبش در نمي 
ــن ر ــن دو نويســنده  ژاي ــم در اختيــار اي ي

نمي توان گفت تقلـب روي   ،گذاشته است
ن سان آبراي مشاهده واقعيت . ستنداده ا

ـاز بـه    ،كه هسـت  ـاي كـذائي   » داده«ني ه
ـيار   . نداشته اند شمار صندوقهاي ثابـت و س
زمان رأي گيري معلوم و زمان . رأي معلوم

الزم براي ايـن كـه هـر رأي دهنـده رأي     
هرگاه اين دو . برآورد كردني است ،بدهد

ميليـون   40نويسنده توانستند رقـم حـدود   
ادعاي آنها نه  ،را بدست آورندرأي دهنده 

ـاره     تنها در باره انتخابات كـذائي بلكـه در ب
يم نيـز ثابـت مـي    ژمقبوليت و مشروعيت ر

ـا  . شود اين دو نويسنده بدانند كه محاسبه ه
متعدد انجام گرفته اند و ثابت شـده اسـت   

مردم  ،چون ماشين ،برفرض كه بدون وقفه
ـتر از     ،رأي داده باشند ـال اسـت بيش  26مح

ـال بـر او   . يليون رأي اخذ شـده باشـد  م ح
ميليـون رأي   14دسـت كـم    :است بگويـد 

يـم  ژقالبي تكذيب مشروعيت و مقبوليـت ر 
  هستند يا خير؟

ـا ديـدن واقعيـت     ،و باالخره – 6 ن آاين ب
سان كه هست است كه مي توان راه حـل  
. واقعــي و كارســاز جســت و پيشــنهاد كــرد

كار بسيار خطرناك را اين  ،راست بخواهي
دو نويسنده و همانندهاي آنها و همه كساني  

 ،مي كنند كـه ولـو از روي خيـر خـواهي    
ـانند   طرفـه ايـن كـه    . واقعيت را مـي پوش

تناقض بسيار بزرگ ادعاي خود را نيز نمـي  
ـاي    ،اگر بحران هسـت  :بينند اگـر مجازاته

اقتصادي وضع و اجرا شده اند و اگر تهديد 
ايـن   ،به جنگ بطور مستمر بعمل مـي آيـد  

فـرآورده  . ها از خالء نيامـده انـد  » هست«
ـتند   ـاه  . هاي واقعيتهاي در رابطـه هس هرگ

ممكن بود واقعيتهاي در رابطـه يكـديگر را   
ـتند بداننـد و بپذيرنـد    ايـن   ،همان كه هس

مدنـد و وضـعيت   آها بوجود نمي » هست«
ـا    . اين نبود كه هست براي تغييـر معلـول ه

عني تغيير علتها را بايد تغيير داد و تغيير علتها ي
ـاكم بـر    ژاما واقعيتي كه ر. واقعيتها ها يـم ح

ايران است خود معلول روابط قوا در سطح 
تغييـر روابـط   . ملي و در سطح جهان است

به اينست كه مردم كشور  ،قوا در سطح ملي
ن آشهروند بگردند و حاكميـت ملـي را از   

اين تغيير امكان تغيير روابط قـوا  . خود كنند
بر اصل موازنـه   ،ان رادر سطح منطقه و جه

  .ميسر مي كند ،زاديآعدمي يا استقالل و 
نقشي كه دو نويسنده به مردم ايران مي       

همان نقشي است كه خامنـه اي بـه    ،دهند
تصديق كننده وجود  :مردم ايران مي دهد

. يمي مقبـول و مشـروع  ژيم بمثابه رژاين ر
ـاندن ر     يـم را  ژچون بـه كرسـي قبـول نش

قشـي جـز ايـن نمـي     ن ،هدف كـرده انـد  
  . توانستند براي مردم ايران قائل شوند

ايــن ... در بــاره مــنش و  ،در ايــن نقــد      
زيرا نه خـود  . كلمه اي بكار نرفت ،نويسنده

و به ترتيبي نقد شد . آنها كه نظرشان نقد شد
كه غلط صحيح گردد و واقعيت همان سان 

  . ديده شود ،كه هست
ی، رشـد در چنـین وضـعیت :انقالب اسالمي

منفـی شـد و در  ۹۱اقتصاد ایران در سال  ـال  ـا  ۳، حــدود ۹۲سـ ــی  ۴تـ درصــد منف
  :خواهد شد

  
  

ــاد    ــي اقتص ــد منف رش
درصد مي  4تا  3كشور 
ــود  ــه   –ش ــا ب مجازاته

مردم كشور  تحميـل و  
ــا از  ــت آرانتهـ ن رانـ

  :خوارها مي شوند
  
  
درصـد توليـد    3تا  2منفي شدن  ٭

تا  3ناخالص داخلي در سال جديد 
  :رصد خواهد شدد 4
  
ـاد   ،92فروردين  15در  ☚ سعيد ليالز اقتص

ـال   91ايران را در سال   92كه گذشت و س
ـنجي      ،كه جاريست ـان وضـعيت س ايـن س
  :كرده است

تحريم ها و شدت گـرفتن آن در عمـل    •
ـا و     هديه اي بزرگ بود كـه دولـت امريك
جهان غـرب بـه دولـت نهـم و دهـم داده      

ديريت ها است، چراكه در زماني كه سوء م
ـال     ـايي كـه در س از طريق سياستگذاري ه
ـا    هاي اخير شده آشكار مي شد، تحـريم ه
به كمك دولت رسيد تا غباري بر آنها ايجاد 

 .كند
ـيار كمـي       وضعيت اقتصاد ايران ارتباط بس

ـائل را   با تحريم ها دارد، شايد تحريم ها مس
ـا   به جلو انداخته و يا تشديد كرده است، ام

كه هيچ كدام از آنها حتي نمي توان گفت 
شديدترينشان نقشي تعيين كننده داشته و يا 

بـه  . تغيير جهت اساسي به اقتصاد داده است
طور كلي در طول تاريخ استراتژي تحريم 
تا به امروز به تنهايي هيچ دولتي را بـه زانـو   

ـيم  . درنياورده است اگر قصد آن داشته باش
ـاد ايـران    را در تا كمي با آمار و ارقام اقتص

سال گذشته مورد ارزيابي و بررسـي قـرار   
دهيم، بايد گفت ميزان بـدهي معوقـه وام   

ـارد   80گيرندگان به شبكه بانكي از مرز  ميلي
درصـد   30تومان گذشته و نرخ تورم نيز از 

عبور كرده و طبق آماري كه اخيـرا بانـك   
مركزي اعالم كرد نرخ تورم مواد غـذايي  

ـيده كـه در   60به حدود  طـول   درصد رس
هماننـد آنچـه   . تاريخ ايران بي سابقه است

ـاد، در    1387كه در بهمـن و دي   ـاق افت اتف
درصد رسيد  30آن دوران نيز نرخ تورم به 

ـيس كـل بانـك      ـاهري رئ اما طهماسب مظ
ـباطي     ـاي انض مركزي با اعمال سياسـت ه
ـاري وي بـه    لگامي به اين تورم زد كه بركن
دليل همين سياست سبب شد تا بازهم نرخ 

 .تورم همانند گذشته شود
ميـزان  : در خصوص درآمـدهاي نفتـي   ●

ـام و   درآمد نفتي ايران از صادرات نفت خ
انواع فراورده هاي پتروشيمي حتـي اگـر   
ـافتي از      نصف شـده باشـد، ميـزان ارز دري
ـاالنه    ـاق س درآمدهاي نفتي، غيرنفتي و قاچ

ـابراين در  . ميليارد دالر خواهد بـود  100 بن
ـا  ـا وجـود    سال گذشته و در س ل جديـد ب

تحريم ها ايران مازاد ارزي خواهد داشت، 
ـاري وارد      ـاد ايـران فش بدون آنكه بـه اقتص

البتــه ايــن مــازاد ارزي در صــورتي . آيــد
ـاي      خواهد بود كـه مـديريت سياسـت ه

 .اقتصادي به نحو احسن صورت گيرد
يكي از مهم تـرين حـوادث در    :نرخ ارز ●

ـال       ـا در س ـاد ايرانـي كـه م  91مسائل اقتص
شاهد آن بوديم فروپاشي نظام تك نرخـي  
ارز پس ده يا دوازده سال بود كـه اثـرات   
ـاد   واقعي آن هنوز به طور كامل وارد اقتص
ـا     ـال جديـد ت ايران نشده است و پس از س
ـتان اثـرات      ـاه و فصـل تابس پايان خرداد م
مثبــت و منفــي آن جــذب اقتصــاد ايــران 

ـاهش     . خواهد شد ـبب ك ـاله بـه س اين مس
ارزي ايــران رخ نــداده بلكــه درآمــدهاي 

هزينه هاي جاري دولت به ميزاني افزايش 

ـاره    ـا چ يافت كه براي پوشش اين هزينه ه
ـته       ـاال نداش ـا نـرخ ب اي به جز فـروش ارز ب

در طول هشت سال گذشته درآمـد  . است
ارزي ايران بيش از سه برابر شده كه عمدتا 
از محل صادرات نفت و فراورده هاي نفتي 

ـال     ام. بوده است ا در طـول ايـن چنـد س
هزينه هاي جاري دولت نزديك به هشـت  

فروپاشي نظام تك نرخـي  . برابر شده است
آغاز شـد و   1390ارز از اوايل زمستان سال 

ـيد، در    1600قيمت دالر ابتدا به  ـان رس توم
ت ارز در بانـك مركـزي هنـوز    محاليكه قي

 .تومان بود 1100
 تحليـل از بهـم   :رشد منفي اقتصاد ايـران  •

ريختگي اقتصادي اين است كه نرخ رشـد  
منفي بوده اسـت، بـه    91اقتصادي در سال 

ـا   معناي ديگر ارزش افزوده تمامي بخش ه
از جمله بخش صنعت، خدمات و نفت منفي 
ـال دارد رشـد     بوده و تنها بخشي كـه احتم
ـاورزي   ارزش افزوده داشته باشد بخش كش

تا  14اين دو بخش بين . و مسكن بوده است
صد توليد ناخالص داخلـي ايـران را   در 15

ـنعت    تشكيل مي دهند، در حاليكه سـهم ص
ـالص ايـران بـه     خودروسازي در توليد ناخ

درصد است و توليـد خـودرو در    3تنهايي 
نصف شـده   1390نسبت به سال  1391سال 
اين تحليل بدان معناسـت كـه اگـر    . است

رشــد ارزش افــزوده بخــش كشــاورزي و 
وده، بازهم اين درصد ب 8تا  7مسكن حدود 

ـاهش رشـد ارزش     ميزان تنها مي توانـد ك
. افزوده را در زيرگروه صنعت جبران كنـد 

در حاليكــه در تمــامي حــوزه هــاي ديگــر 
ـتيم  ـابراين نـرخ    .شاهد كاهش توليد هس بن

ـين    ـته ب رشد اقتصادي ايران در سال گذش
  . استدرصد بوده  3تا  2منفي 

همانطور كـه بانـك مركـزي    : نرخ تورم •
. درصد بوده اسـت  31,5م كرده است اعال

همچنين شاهد خواهيم بود كه اين ميـزان  
در نيمه اول سال جديد افـزايش خواهـد   
داشت به دليل آنكه رشد نقدينگي در نيمـه  

 32رقـم  . ادامه داشته است 1391دوم سال 
ـال    بـه   1374درصد بسيار باالست كـه از س

ـابقه     اين سو در تاريخ اقتصاد ايـران بـي س
فشار بر قيمت مواد غذايي و در . ستبوده ا

شهرستان ها تورم مضاعف بوده و در برخي 
آمارهاي بانك مركزي آمده است كـه در  
حوزه شهرستان ها و در توزيع مواد غذايي 

بـه  . درصد بوده است 60نرخ تورم حدود 
ـات     نظر مي رسد كه نرخ تـورم بـراي طبق
فرودست جامعه در مناطق شـهري ممكـن   

بيشتر باشد، اما به طور متوسط است سه برابر 
ـين   ـا   50براي دهك هاي اول تا چهارم ب ت

درصد است و براي دهك هاي نه و ده  60
 .درصد است 30تا  20بين 

ـاري   •  :شكاف طبقاتي و افزايش ميزان بيك
شكاف طبقاتي افزايش داشته  1391در سال 

ـاري در      است، به دليل آنكـه هـم نـرخ بيك
ـين  درصد بـو  13تا  12,5حدود  ده و همچن

آمار اين . نرخ تورم نيز افزايش داشته است
مركز محل ترديد است به دليل آنكه سطح 
ـار     ـا بتواننـد آم اشتغال را پايين آورده اند ت

اگـر ايـن   . نرخ بيكاري را پايين نگه دارنـد 
ـاي      ـال ه ـايي كـه در س نرخ را با مالك ه
ـنجيم بـه نظـر مـي      گذشته وجود داشته بس

ـ  ـا   16ه رسد كه نرخ بيكاري ب درصـد   20ت
ـاي رسـمي از   . رسيده باشد همچنين آماره

مركز آمار نشان مي دهد كه در طول سال 
ساالنه صد هزار شغل از  1391تا  1385هاي 

خالص مشاغل موجود در ايران كـم شـده   
ـان دهنـده    است كه اين مساله به تنهايي نش

 .مورد ترديد بودن آمار بيكاري است
يگر اين اسـت  از جمله مسائل د :صادرات ●

كه بهره وري اقتصاد ايران نيز كاهش پيـدا  
كرده و در سال گذشته تنها حوزه اي كـه  
عملكرد مثبتي داشته رشد صادرات بوده كه 
آن نيز به دليل تغيير چشمگير نـرخ ارز و بـه   
ـاي هنگفـت    ثمر رسيدن سرمايه گذاري ه

هفتم و هشتم در حـوزه پتروشـمي    دولت 
ـال  به دليل آنكه . بوده است  90از اواخر س

نشانه هاي فروپاشي نظام تك نرخـي ارز و  
ـين   دو نرخي شدن آن را شاهد بوديم هم

ـادرات غيرنفتـي     روند سبب شد تا رشـد ص
ايران ادامه پيدا كند و امروزه تنها بخشي از 
ـادرات       ـته ص اقتصاد ايـران كـه رشـد داش

 .غيرنفتي است
 

پــيش بينــي اقتصــاد ايــران در ســال ٭
1392:  

 
ـاد ايـران ، نـرخ    براي پ • يش بيني از اقتص

درصد  4تا  3رشد اقتصادي را مي توان بين 
ـا كـه توليـد     . منفي ارزيابي كرد بـدين معن

درصد درسال  4تا  3ناخالص داخلي ايران 
به دليل آنكه . جديد كاهش خواهد داشت

آثار كاهش واردات، آثار تحريم و فقـدان  
نقدينگي در بنگاه هاي توليدي ناشي از سه 

ابر شدن يكباره نرخ دالر در سال جديـد  بر
 .آشكار خواهد شد

متوسط ارزي كه مركز مبادالت ارزي از     
ـيان   91نيمه دوم سال  تا پايان سال به متقاض

ميليون  42تا  40داده به طور متوسط روزي 
دالر بوده است، اين در حالي است كـه در  

ـال  ــرف ارزي   90سـ ـين دوره مص در همـ
يليون دالر بوده اسـت و  م 250ايران روزانه 

اين فرايند نشان مي دهد حتي اگر فـرض  
شود كه از كانال هاي غير از مركز مبادالت 
ـين ميـزان بـه واردات     ارزي نيز معادل هم
ـان مـي دهـد كـه      اختصاص پيدا كرده نش
واردت كشور يكباره دچار گسسـت جـدي   

اين گسست به منزله آن اسـت  . خواهد شد
يي كـه در ايـران   كه مواد اوليه كارخانه ها

توليدي هستند، كاهش پيدا خواهد كرد و 
در عــين حــال عرضــه كــل كــاهش پيــدا 

برخي آمارهاي بانك مركزي . خواهد كرد
نيز نشان مي دهد كـه واردات بـراي كـل    

درصد كاهش پيـدا كـرده    10سال گذشته 
ـا   30به بين  92كه اين كاهش در سال   40ت

 .درصد خواهد رسيد
ضعيت رشد ارزش و :در بخش كشاورزي •

افزوده بخش كشاورزي مثبت خواهد بـود  
ـا   . و ادامه پيدا مي كند ـا ب اما بخش مسكن ي

ركود و يا با كاهش ارزش افـزوده مواجـه   
ـته    ـال گذش خواهد شد، به ويژه آنكه در س
ـته و بـه نظـر مـي      عملكرد بسيار خوبي داش
رسد كه در اين بخش مي توان منتظر سكته 

ـيم  ـايي   .شديدي در كاركردش باش از آنج
كه بخش مسكن موتور محركه دولـت نهـم   
بوده است اگر اين بخش دچار سكته شـود  

 .اثرات جدي بر اقتصاد خواهد گذاشت
ـنعت نيـز     :در بخش صنعت ● در حـوزه ص

همانطور كه اشاره شد كاهش توليد ادامـه  
خواهد داشت و بخش خـدمات بـه دليـل    
ـيب خواهـد     كاهش واردات به شـدت آس

اين مساله بستگي به آن دارد كه دولت .ديد
ـاي    قصد دارد تا با چه شتابي به سياسـت ه
اقتصادي خود در زمينه انبساط هاي پـولي  

از بودجـه  آن چشم اندازي كه . ادامه دهد
شاهد هستيم و از عملكـرد دولـت    92سال 

ـار داشـت كـه       نهم مي تـوان اينگونـه انتظ
سياست انبساط  92حداقل تا نيمه اول سال 

ـان   . پولي ادامه خواهـد يافـت   در ايـن مي
ـال      ممكن است دولـت جديـد در نيمـه س
جديد قصد داشته باشـد سياسـت انقباضـي    
ــي   ــه ب ــرد و لگــامي ب ــولي در پــيش بگي پ

  .مالي بزند انضباطي
ـا     • ـاتي و تحـريم ه  :بيكاري و شـكاف طبق

ـاري در       تصور بر ايـن اسـت كـه نـرخ بيك
ـا      امسال افزايش پيـدا خواهـد كـرد و قطع
رشد شكاف طبقاتي در ايـران نيـز تشـديد    

روزنه هايي كه براي مذاكره با .خواهد شد
ـا بـه    غربي ها وجود دارد نيز مثبت است ام

ـاده و آ  ـاني در  نظر نمي رسد راه بسيار س س
باب اين مذاكرات مسير بسيار . پيش رو باشد

دشواري براي كشور رقم مي زند كه با فراز 
ـا    و نشيب بسياري مسائل مربوط به گفتگـو ب

فـرض بـر ايـن    . امريكا را پيش خواهد برد
ـال    ـا بـه     92است كه از نيمـه س تحـريم ه

ـا ايـن     تدريج كاهش پيدا خواهد كـرد، ام
. خواهد بـود  تاثير آن موقتي و كوتاه مدت

ـاق و      شايد در پايان بتـوان گفـت ايـن اتف
مذاكرات سبب مي شود تا غباري كه پشت 
آن سوء مديريت ها را مخفـي كـرده انـد    

  .فرو بنشيند
  

هـزار ميليـارد    86كسري بودجـه  ٭
  : 92  توماني دولت در سال

  
ــروردين  26در  ☚ ــزارش  ،92فـ ــه گـ بـ

رئيس سابق مركـز   ،توكلي ،خبرگزاري مهر
اگرچــه : ه اســتي مجلــس گفتــپژوهشــها

هــزار ميليــارد  30دولــت كســري بودجــه 
ـاري اعـالم كـرده     توماني را براي سال ج

كسـري  است، اما بررسي جداول بودجـه،  
 .دهـد  هزار ميليارد توماني را نشان مـي  86

ـال    92دولت در چند جدول در بودجه س
كل كشور، هزينه هاي جاري وغيرعمرانـي  

مي گويد بودجه  را با ماليات مقايسه كرده و
عملياتي بودجه اي است كـه كـل هزينـه    
ـالي كـه    هاي جاري را پوشش دهد، در ح

 30اين جدول اعالمـي از سـوي دولـت،    
هزار ميليارد تومان كسري را اعـالم كـرده   

ـالي   .است دولت هزينه عمراني و دارايي م
دارد و بر اساس مباحث مالياتي مي گويـد  
ـالي كـه       كه كسـري بودجـه نـدارد، در ح
كسري بودجـه واقعـي يعنـي كـل هزينـه      
منهاي درآمد مالياتي كه از دارايـي نفتـي،   
دارايي اموال ساختماني، دارايي طرحهاي 
عمرانــي نيمــه تمــام، اســتقراض داخلــي و 
خارجي به دست مي آيد كه ايـن شـكاف،   

هـزار ميليــارد تومــاني   86كسـري بودجــه  
 .را نشان مي دهد 92دولت در سال 
ـالص داخــلر همان حال کـه تولیـد د :انقالب اسالمي ــه (ی ناحـ ــر پای ــه ب ــه البت درصـد  ۴تا  ۳) مصرف محاسبه می شودک

ـا  منفی است، بودجـه دولـت در مقایسـه ب
هرگا فرض کنیم میـزان افـزایش بودجـه را . درصد بیشتر اسـت ۲۹، ۹۱بودجه سال 

ـبت بـه . معادل تورم گرفتـه انـد بودجـه نس
. درصد کاهش یافته است ۲٫۵، ۹۱سال  ا وجود این، رشد منفی اقتصاد می گویـد ب

کــه بودجــه نمــی توانــد برداشــتی از تولیــد 
ـات را عالوه بر این که . باشد) مالیات(= داخلی  ـا کـه دولـت مـی دهـد، مالی یارانه ه

ـا بـر . اگر هم قابل وصول بود، می بلعید بن
فروش نفت و کسر بودجـه، خالصـه مـی ایــن، بودجــه دولــت در درآمــد حاصــل از 

 ۶۸٫۵ما حکومـت درآمـد نفتـی  را ا. شود
اگر درآمد نفت را به نـرخ هـر دالر  . استهــزار میلیــارد تومــان بــه حســاب گذاشــته 

تومان محاسبه کرده باشـد، درآمـد  ۱۲۰۰
ـارد مـی شـود ۵۱نفتی حدود  ـاه . میلی هرگ ـا را بـــه نـــرخ  ـان  ۲۵۰۰ایـــن دالرهــ تومــ

ـارد  ۱۲۷٫۵بفروشد، در جمـع،  هـزار میلی
ـاه . ی کندتومان درآمد پیدا م ــد نفــت هـزار  ۸۶هرگ ــر درآم میلیــارد کســر بودجــه را ب

ـان مـی  ۲۱۳٫۵بیفرائیم،  ـارد توم هزار میلی
ـاری و عمرانـی  ـان ۱۹۲(یم ژرشود کـه از کـل بودجـه ج ـارد توم ـان بیشـتر مـی شـود ۲۱٫۵، )هـزار میلی ایـن . هزار میلیارد توم
ـام  ـاده میـزان بهـم ریختگـی ارق ـا . نـدیم را معلوم می کژبودجه رحساب س بودجـه ه یم به مجلس های دست نشانده می ژکه ر
: دولت را با شفافیت تمام نشان می دهنـدبــاوجود ایــن، موقعیــت و نقــش . هســتنددهد، بیش از آنچه در تصور گنجند، مبهم 
ـای نفتـی  ـای اقتصـادی و دولت ایران کارش فروش ثروته در ایـــن . توزیـــع آن بمثابـــه رانـــت اســـتدر شرائط تشدید مجازاته

ـامی ت ـای نظ ـاد کشـور  –وزیع، سهم شـیر بـه مافیاه   .را در تصرف خود دارندمالی می رسد که دولت و اقتص
  
كاهش ضريب فزاينده نقدينگي و ٭

درصدي رشد پايـه پـولي    40عبور 
  :سال گذشته 8در 

 
ايلنا كزارش كرده  ،92فروردين  21در  ☚

در حالي كه رشد نقدينگي در طـي    :است
ـته اسـت،    براب 8سال گذشته،  8 ر رشـد داش

همان    ميزان ضريب فزاينده نقدينگي نيز به
  ميزان كاهش يافته كه بيانگر ركود 

  
 10ر صفحهد

  
  

 باخت، باخت ؟
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سابقه در طول برنامه چهارم و  اقتصادي بي
 .به ويژه دو سال گذشته بوده است

و  91حجــم نقــدينگي در پايــان ســال     
هـزار ميليـارد    430ابتداي سال جاري از 

رفت كه از اين ميزان اقتصاد  تر تومان فرا
ــيش از  ــا نقــدينگي  30كشــور ب درصــد ب

ايــن در  .ســرگردان مواجــه بــوده اســت
حالي است كه ضريب فزاينـده نقـدينگي   

از . درصــد بــوده اســت 8/9، 85در ســال 
رونـد كاهشـي ضـريب فزاينـده      86سال 

 6/4نقــدينگي آغــاز شــد و بــه ترتيــب از 
درصـد در   4بـه   86تـا   85درصد از سال 

 89درصـد در سـال    3و كمتر از  88ال س
 .رسيد

 89اين ميزان روند كاهشي نيز در سال     
شدت گرفت به طوري كه در انتهاي سال 

با وجود اعالم رشد فزآينده نقـدينگي   91
ــا كــاهش      ــزي ب ــك مرك ــوي بان از س

شناسان اقتصادي  اي بنا به گفته كار سابقه بي
 .رو به رو مواجه شده است

نده نقدينگي و پايه پولي از ضريب فزاي     
عوامل متغييرهاي مـوثر در نقـدينگي آن   
هم از قسمت عرضه است و هر چه ضريب 
فزاينده پولي كـاهش داشـته باشـد، پايـه     
پولي با رشد مواجـه شـده و همـين امـر     

 .شود باعث ركود در اقتصاد كشور مي
را بنـا   92اگر رشد نقدينگي انتهاي سال     

هزار ميليارد  430لتي بر اعالم مسئوالن دو
درصـد آن   30بيش از  در نظر گرفته شود،

به صورت نقدينگي سـرگردان در چرخـه   
اقتصادي كشور و در بازار كـاذب حضـور   
داشته است كه اين امر نشانگر افزايش پايه 

ــار    ــارات ك ــر اظه ــا ب ــولي بن ــان  پ شناس
درصــد و كــاهش ضــريب فزاينــده 42/3

 .درصد است 8نقدينگي به ميزان 
شناسـان اقتصـادي، رشـد     ه گفتـه كـار  ب   

 4بـدهي   بدهي دولت به بانك مركـزي، 
هـاي تجـاري بـه بانـك      درصدي بانـك 

هـاي   مركزي، كاهش حجم سهم سـپرده 
ها و سوق  ديداري و كوتاه مدت در بانك

دادن آن به بازار كاذب و اثرگذاري پايه 
پولي بر رشد نقـدينگي و افـزايش ميـزان    

لي كشـور از  ارزهاي رايج نسبت به پول م
سـال گذشـته در    8عوامل تاثيرگـذار در  

رشد نقدينگي كشور و همچنـين كـاهش   
ضريب فزاينده آن بـه ويـژه در دو سـال    

 .گذشته بوده است
كاهش توليد ناخالص ملي به دليل اجراي 

هـاي انبسـاطي و نبـود     هاي سياست برنامه
بســتر الزم بــراي افــزايش مشــاركت الزم 

هاي اولويـت   هاي تجاري در برنامه بانك
دار اقتصادي كشور از ديگر داليل كاهش 
ضريب فزاينده نقدينگي در كشـور بـوده   

 .است
يكي ديگر از عواملي كه باعث شده تـا      

ضريب فزاينده نقدينگي با كاهش مواجـه  
و از آن سو نقدينگي سـرگردان در بـازار   
ــر    ــت ب ــار  دول ــان شــود فش كــاذب نماي

تبارات هاي تجاري براي پرداخت اع بانك
 .هاي دولتي بوده است به بخش

  
هـا در حكومـت    بدهي به بانـك ٭

  :برابر شد 16احمدي نژاد  
 
، به گزارش مشرق 92فروردين  21در  ☚

نيــوز، بــر اســاس گــزارش جديــد بانــك 
هــا و  مركــزي، بــدهي دولــت بــه بانــك

ــاه گذشــته،   ــاري در آذرم موسســات اعتب
ــدي   ــداي اجــراي هدفمن ــه ابت نســبت ب

درصد افزايش يافتـه   100از ها بيش  يارانه
بدهي دولت  1389در پايان آذرماه . است

هـزار و   24ها و موسسات اعتباري  به بانك
 .ميليارد تومان بود 733

هـزار ميليـارد تومـاني     25افزايش حدودا 
هــا و موسســات  بــدهي دولــت بــه بانــك

اعتبــاري طــي دو ســال نخســت اجــراي 
هـا، ايـن گمانـه را كـه      هدفمندي يارانـه 

با استقراض از ساير منابع اقـدام بـه    دولت
پرداخت يارانـه نقـدي كـرده اسـت يـا      

هاي خود به سيستم بانكي  پرداخت بدهي
 .كند را به تعويق انداخته، تقويت مي

نـژاد در مـرداد    در ابتداي دولت احمدي
هـا و   ، بدهي دولـت بـه بانـك   1384سال 

ــاري فقــط   174هــزار و  3موسســات اعتب
اين رقم طي هفـت   ميليارد تومان بود كه

 51برابـري بـه حـدود     16سال با افزايش 
هــزار ميليــارد تومــان در پايــان آذرمــاه  

 .گذشته رسيد
بخشي از بدهي دولت بـه سيسـتم بـانكي    

 هاي مربوط به اوراق منتشر ناشي از بدهي
رسـيده   اي است كه سررسيد آنها فرا شده

ها پرداخـت   اما دولت وجه آن را به بانك
اند از منابع  ا نيز مجبور شدهه نكرده و بانك

انتشـار اوراق  . خود آنها را پرداخت كننـد 
ــامين   ــاي ت ــي از راهكاره ــاركت، يك مش

دهـد   اين نشان مـي . بودجه عمراني است
به رغم درآمد نفتي چند صد هزار ميليارد 

نژاد به علت عـدم   توماني، دولت احمدي
مــديريت مناســب اقتصــادي، مجبــور بــه 

 .يز شده استها ن استقراض از بانك
  
قـدرت خريـد پـول    : نهاونديان ٭

ــت  ــاهش ياف ــث ك ــه ثل ــي ب و  مل
ــت    ــراي ران ــد ب ــتهاي جدي فرص

  :مدآخواري پديد 
 
بـــه گـــزارش  ،92فـــروردين  19در  ☚

رئـيس اتـاق بازرگـاني و     ،خبرگزاري مهر
صنايع و معادن ايران با تاكيد بر ضـرورت  

هــاي تــورمي موجــود در  كنتــرل تكانــه
م اكنـون بـا ايـن    هـ : اقتصاد ايران، گفت

ها، قدرت خريد پول ملي به نصف يا  تكانه
در حـال   .حتي ثلث كاهش يافتـه اسـت  

حاضــر كشــور شــاهد تكانــه تــورمي     
اي است كه بـر ايـن اسـاس، در     سابقه بي

سطح عمومي قيمتها شاهد جهش بزرگـي  
به تناسب اين جهش قيمتي، قدرت  .هستيم

خريد پول ملي نيز بـه شـدت افـت پيـدا     
و اگـر در قبـال ارز خـارجي    كرده است 

حساب كنيم، قدرت خريد پـول ملـي بـه    
 .نصف يا ثلث تقليل يافته است

در چنين شرايطي كه اين اتفاق بـراي       
هاي كشور كـه   افتد، دارايي پول ملي مي

ها قرار دارد، ارزش  در فهرست واگذاري
بنـابراين   .مـي كنـد  دو تا سه برابري پيدا 

صورت اسمي  اگر قيمت آن دارايي ها به
مثل سابق در نظر گرفته شود، هـر فـردي   

ها دسترسي پيدا كند، به  كه به اين دارايي
در شـرايط   .چشمه رانـت خواهـد رسـيد   

فعلي، دولت بايد مراقبت كند تا سرچشمه 
هاي جديد را بخشكاند و شـرايط را   رانت

اي پيش برد كه ارزش پولي ملـي   به گونه
اين گام به حالت سابق خود برگردد؛ بنابر

اول در ســـال جـــاري، مهـــار تـــورم و 
ريزي براي افـزايش قـدرت خريـد     برنامه

  .پولي ملي است
  
درصــد تجربــه  40تــورم بــاالي ٭

پـس  /جديد ما در سال گذشته بود
گاز مـي   ،سال هنوز در قشم 34از 

  :سوزد
 
 ،به گـزارش ايلنـا   ،92فروردين  18در  ☚

رئيس اطاق بازرگاني و صـنايع   ،نهاونديان
ويكمـين نشسـت هيـات     در بيسـت  ،ايران

در سال  :گفته است نمايندگان اتاق ايران،
  بـه   درصـد نقطـه   40قبل آمار تورم باالي

نقطه رقم جديدي بود كه اقتصاد ما آن را 
تجربه كـرد و آثـار آن بـا آنچـه كـه در      

ي قابـل تـوجهي را    ها بود فاصـله  سياست
رو شايسته است در سال  از اين. ايجاد كرد
قتصادي و حماسه سياسـي بـراي   حماسه ا
 34. آفريني با درايـت وارد شـويم   حماسه

سال از پيروزي انقالب گذشته و هنوز گاز 
   . سوزد در قشم مي

، آنهـا - سـال  ۴ناشی از کودتـا در طـول تنهــا کـار حکومــت  –قـانون یارانــه هـا این واقعیت که اجـرای  :انقالب اسالمي
اسکناس برای تأمین کسر بودجه، مرتـب یر شدن دولـت بـه توسـل بـه چـاپ ناگزدر شــرائط تحــریم هــای رو بــه شــدت و 

ـــداری امـا هـم خامنـه ای و . خاطر نشان شـدنداثرها با دقت محاسبه و . هشدار داده شد ـــژاد، چنانکـــه پن هـــم احمـــدی ن
مأمورین دارند مقاومت اقتصـاد ایـران را 

رانت خواری، اجـرا  با افزایش فرصتهایبه پایان ببرند، قـانون یارانـه هـا را همـراه 
 ۶۰درصـــد و تـــورم  ۴۰تـــورم . کردنـــد

ــزان  ــزایش می ــذائی و اف ــواد غ بیکاری، تنها دو نتیجه از نتایج سیاسـت درصــد م
  .ویران کردن اقتصاد ایران هستند

  
درصــدي فالكــت،  40شــاخص  ٭

  :ارمغان سونامي تورم
 
ــروردين  26در  ☚ ــزارش   ،92ف ــا گ ايلن

ل نرخ بيكـاري در پايـان سـا    :كرده است
درصد بوده كه ايـن امـر بيـانگر     12,2، 91

رشد بيكاري و ركـود در كشـور در سـال    
در همين حال نـرخ تـورم    .گذشته است

نيز در همين سال روند صعودي داشته و با 
تزريق يارانه نقدي اين نرخ شتاب سريعي 

طـور يكـه در پايـان سـال     ببه خود گرفته 
 ،در نتيجــه .درصــد رسـيد  32گذشـته بـه   
 40بـه  ) بيكـاري و تـورم  (تشاخص فالك

 .درصد در سال گذشته رسيد
 84روند رشد شاخص فالكت از سـال       

اي كـه ايـن    شتابي سريع داشته بـه گونـه  
درصـد و   35,9، 87شاخص در پايان سال 

بــر اســاس آمارهــاي  90در پايــان ســال 
درصد به ثبت رسـيده   40موجود  حدود 

 .است
افـزايش حجـم   : كارشناسان مي گويند    

پايه پولي كه به كاهش توليد داخلي منجر 
شــده اســت، از عوامــل اصــلي افــزايش  

 .شاخص فالكت است
  
چگونه تحريمهاي اقتصـادي بـه    ٭

در  :مردم كشور منتقل مـي شـوند  
برابـر   3و با فروش ارز به  ،91سال 

ــت ــت   آدر ،قيم ــالي دول ــد ري م
  :افزايش يافت

  
ــروردين  21در  ☚ ــاد ،92ف ــاي اقتص  دني

شوك ارزي در سال : ستگزارش كرده ا
گذشته موجب افزايش ريالي درآمدهاي 
دولت از محل صادرات نفت شده اسـت؛  

اي كه با وجود كـاهش صـادرات    به گونه
، 91نفتي و درآمد ارزي كشـور در سـال   

درآمد ريالي كه د نده محاسبات نشان مي
 .فروش نفت روند معكوسي داشـته اسـت  

افــزايش قيمــت ارز در   ،امــردليــل ايــن 
قاطع مختلف سال گذشته بوده است كه م

موجب شده معـادل ريـالي درآمـدهاي    
رو  اي روبـه  نفتي، با افزايش قابل مالحظـه 

اي از  در چند روز گذشته آمار تـازه . شود
درآمد نفتي كشور تا آذر ماه سال گذشته 

ـ ده اين آمار نشـان مـي  . ندمنتشر شده ا د ن
، از محـل  90ابتـدايي سـال   ماه  9در كه 

ميليارد دالر  6/92نفت در حدود صادرات 
بـا تشـديد   . درآمد به دست آمـده اسـت  

ها در سال گذشته، طبيعي بود  روند تحريم
چنـان  . كه درآمد نفتي كاهش پيدا كنـد 

دهـد   كه گزارش بانك مركزي نشان مـي 
درآمدهاي نفتي تـا پايـان پـاييز پارسـال     

 43با بـيش از   90نسبت به دوره مشابه سال 
ميليارد دالر  1/52ود درصد كاهش به حد

رسيده است؛ اما محاسبات موجود كـه بـا   
توجه به نرخ ارز آزاد انجام گرفتـه نشـان   

ماهـه حاصـل از    9دهد درآمد ريالي  مي
درصـدي   5/7صادرات نفت، بـا افزايشـي   

ــدود   ــوده و از ح ــه ب ــزار  2/112مواج ه
، بــه حــدود 90ميليــارد تومــان در ســال 

 91ل هزار ميليـارد تومـان در سـا    6/120
 .رسيده است

ــالمي  ــالب اس ــای در  :انق ــت، به حقیق را مــردم ایــران از راه ســنگین تحریمهــا 
ــی سه برابـر شـدن ارزش دالر و یـک سـوم  ــد و م ــه ان ــال پرداخت ــدن ارزش ری همزمــان بــا تحمیــل ایــن بهــای . پردازنــدش
بسیار سنگین به مـردم ایـران، فرصـتهای 

ملتی می گذارد قدرت بدسـتان . دیافته انرانت خواری نیز به همان نسبت افزایش 
با او هرکار می خواهند بکننـد، وضـعیتی 

و . بهتــر از ایــن وضــعیت پیــدا نمــی کنــد   .البته ضریب فالکت باال می رود
  

  ژاله وفا
  

رشــد تصــاعدي شــاخص 
فالكــــت اقتصــــادي و 
سياسي در نظـام واليـت   

    :فقيه
رتبه بنـدي  » اكونوميست«به تازگي نشريه 

خص فالكت انجام كشورها را بر اساس شا
داده است كه البته با استناد بـه آمارهـاي   

. ميالدي به دست آمده اسـت  2011سال 
كشور جهـان   96اين رتبه بندي مربوط به 

است و با توجه به آمار نرخ تورم و بيكاري 
ميالدي، ايـران را بـا عـدد     2011در سال 
درصد، در رتبه سوم قرار داده  33شاخص 

مار رسمي نظـام  آي است اما با تكيه به حت
واليــت فقيــه شــاخص فالكــت در ســال 

درصد رشد يافتـه و   40گذشته نزديك به 
اين امر نشان دهنده افزايش نرخ بيكاري و 

ــولي در  ــه پ ــد پاي ــور رش ــت كش در  .اس
وانفساي نبـود اطالعـات و پرهيـز مراكـز     

مــاري نظــام حــاكم از ارائــه اطالعــات آ
مـار  آدرست چاره اي نيست كه با اندك 

كه نظام  با تاخير ولي ناچار به درج  رسمي
اســت شاخصــهاي اقتصــادي  را بدســت  

  .وردآ
چنانچه بانك مركزي آخرين رقـم تـورم   

درصد اعالم  8/29در بهمن ماه را به ميزان 
نجا كه نـرخ بيكـاري را   آو از  كرده است

درصد اعالم كرده اند و  14,1بطور رسمي 
از مجموع اين دو نرخ شـاخص فالكـت   

بدست ميايد ميتوان گفـت كـه    اقتصادي
درصـد   44رقم شاخص فالكـت بـه مـرز    

در واقعتنها با گذشت سه مـاه  .رسيده است
مـيالدي، شـاخص فالكـت     2013از سال 

 2011درصد بيشـتر از سـال    11نزديك به 
  . ميالدي شده است

شاخص فالكت از تجميـع نـرخ تـورم و    
اين شـاخص را  . يدآبيكاري به دست مي 

آرتور «ريكايي به نامهاي دو اقتصاددان آم
 1970در دهـه  » رابـرت بـارو  «و » اوكان

هرچند هر كـدام  . ميالدي معرفي كردند
نها روشي ديگر را در محاسبه شـاخص  آاز 

از » اوكـان «فالكت ارائه داد همانا آقـاي  
فرمول ساده جمع كردن نـرخ تـورم بـه    

آقـاي   عالوه نرخ بيكاري استفاده ميكرد و
تركيــب توليــد  ن شــاخص را ازآ» بــارو«

ناخالص داخلي و نرخ سود بانكي بدسـت  
مياورد ولي عاقبت شاخص فالكـت رابـر   

» آرتــور اوكــان«قــاي آاســاس فرمــول 
بزبان سـاده شـرايط    .برسميت شناخته شد

نماد بـاال بـودن شـاخص    »ركود تورمي«
  .فالكت شناخته شده است

 ۸۴روند رشد شـاخص فالکـت از سـال 
کـه ایـن  ای شتابی سریع داشته به گونـه

درصـد و   9/35، 87شاخص در پايان سال 
بــر اســاس آمارهــاي  90در پايــان ســال 
درصد به ثبت رسـيده   40موجود  حدود 

  .است
همه شاهد نوسانات شديد نرخ  91در سال 

و سقوط آزاد ارزش پول ملي بـوديم   ارز
ن فقـدان توليـد و   آامري كه علت اصلي 

همچنــين  .رشـد اقتصــادي مســتمر اســت 
يانه هدفمندي يارانه هـا باعـث   اجراي ناش

افزايش هزينـه هـاي توليـدي گرديـد و     
بدينسان بسياري از واحـد هـاي توليـدي     

ســتانه تعطيلــي قــرار آورشكســت و يــا در 
  .گرفتند

شاخص «آخرين گزارش بانك مركزي از 
نشان مي دهد هزينـه  » قيمت توليدكننده

ــال     ــاه س ــه مهرم ــبت ب ــد نس ــاي تولي ه
. ش يافتـه اسـت  درصد افزاي  33,1گذشته

ضمن اينكه رشد شاخص بهاي توليدكننده 

در طول يك ماهه شهريور تا مهـر امسـال   
 .درصد رسيده است 8,2به رقم بي سابقه 

ــورم و بيكــاري عكــس   ــا دو منحنــي ت ام
در صـورت بـاال   . يكديگر عمل مي كننـد 

بودن تورم نـرخ بيكـاري پـايين اسـت و     
گـاه  » تورم بـاال «به عبارت ديگر، . برعكس

دهـد يـا   » كاهش«كن است بيكاري را مم
تـورم  «مـي توانـد بـا    » بيكاري باال«اينكه 
از اينـرو در برخـي از   . همراه شود» پايين

كشورها براي مهار بيكاري سياستهاي تورم 
اما شايان توجه است كـه  . زا اتخاذ ميشود

در كشـورهايي كــه دولــت تكيــه اش بــر  
مدهاي بااليي نفتي و نه ماليات حاصل آدر
در مواقع مواجهه با افزايش  وليد است،از ت

قيمت نفت صادراتي و بالتبع افـزايش در  
برخـي از دولتهـا    مد هاي نفتي دولـت، آ

مدهاي آيق بخشي از دررسعي ميكنند با تز
مده ناشي از افزايش بهـاي  آارزي بدست 

نفت به بخش توليدي تعادلي بين تـورم و  
ورند و با كمك به بخشهاي آتوليد بوجود 

و نيـز   ي كمي از ضرر تورم بكاهنـد توليد
در دراز مدت به كاهش بيكاري نيز دست 

ما ايران بارها اين تجربه  ريازند اما در كشو
ده است چـرا كـه توليـد    يبه شكست انجام

مـد هـاي   آكشور نيازمند ريال است و در
. نفتي هر چند هنگفت ولي بـه دالر اسـت  

از اينرو تزريق دالر نفتي به بخـش توليـد   
ولي را در كشور افـزايش ميدهـد و   پايه پ

يعني از سـه  . موجب كاهش توليد ميشود 
جهت اقتصاد ايـران متضـرر ميشـود هـم     
كاهش توليد و تعطيلي مركـز توليـدي و   

بـي دليـل    .هم افـزايش تـورم و بيكـاري   
نيست كه افـزايش حجـم پايـه پـولي در     
ايران به كاهش توليد داخلي منجر شـده  

افـزايش  است كه خود از عوامـل اصـلي   
  .شاخص فالكت است

شاخص فالكت داراي رابطه مسـتقيمي بـا   
جرم و جنايت در جامعه نيز ميباشد و روند 

يك سال  تغيير اين شاخص با فاصله حدود
 .گذارد در شاخص جرم و جنايت تاثير مي

ــه   ــار بيكــاري رو ب ــده در كن ــورم فزاين ت
هـاي   افزايش بـراي يـك كشـور، هزينـه    

ر بـر خواهـد   اقتصادي و اجتمـاعي نيـز د  
معروف اسـت كـه جيمـي كـارتر      .داشت

 1976كانديداي رياست جمهـوري سـال   
اياالت متحده در رقابتها، به ايـن شـاخص   

درصد بـود   14كه در آن زمان در حدود 
گفت كسي  يوي بسيار اشاره ميكرد و حت

كه موجب چنين رقـم بـاالئي از فالكـت    
است حتي حـق خواسـتن راي و رئـيس    

  .نداردجمهور شدن را هم 
 "در شرايطي وارد فضـاي  در ايران امروز

شويم كه ميهن ما با  مي 92سال  "انتخابات
ــران ــدها و بحـ ــددي  تهديـ ــاي متعـ هـ

ــاهد . روبروســت در عرصــه اقتصــادي ش
هـاي   سـاخت  ضعف بي حد و حصر زيـر 

اقتصادي خصوصا بنگاهها و مراكز توليدي 
تعطيلــي ورشكســتگي آنهــا ميباشــيم و از  و

   هطرفي همانگونه ك
ذكرش رفت با افزايش مهارگسيخته تورم 

زاد بخـش قابـل   آو نرخ بيكـاري سـقوط   
مالحظه اي از مردم را به زير خـط فقـر و   

اقتصـاد ايـران از    .فقر مطلق نظاره گـريم 
تحريمهاي اقتصـادي در رنـج اسـت و بـا     
كاهش شديد توليد نفت نيز مواجه اسـت  

مدش متكي به آدولت نيز بجايي اينكه در 
ن آاصل از توليدي باشد كه كمر ماليات ح

را با اتخاذ سياستهاي مثبت شكسـته اسـت   
بين مردم يارانه پخش مي كند و در واقع 
در ايران اين دولت اسـت كـه بـه مـردم     

بتارگي نيز احمـدي نـژاد   . ماليات ميدهد
وعـده   بعنوان تبليغ انتخاباتي براي مشايي

هزار تومان يارانه را داده  250هر نفر ماهي 
در عرصه اجتماعي افـزايش جـرم و    .است

مــار طــالق و اعتيــاد و مصــرف آجنايــت و 
مشــروبات الكلــي و دزدي هــاي مســلحانه 
دامان مـردم را گرفتـه اسـت و در عرصـه      
سياست داخلي سركوب و سانسور وزنـدان  

  و اعدام روش مقابله نظام با مردم و هر 
  
  

 16 ر صفحهد
 

  

 باخت، باخت ؟
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ـ  را كـه ان  يرضاخان همان كار«  -  1 خواسـتند بـه دسـت     يگليسـيها م

  ، » .انگليسيها انجام دهند، به دست ايرانيها خواهد كرد
بايد پيوسته به خاطر سپرد كه مالك نهايي مناسبات مـا بـا ايـران،    «  -  2

ـ  يامپراطور يتمام يتهران است و اينكه يكپارچگ و  يايران به طور كلّ
تر است تا تف مصالح بريتانيا مهم يت برادر درازمدهر يك از  يق محلّو

  ،» .ما ةپروردگان ويژ دست
ــدهايمان را بــا       «  -  3 ــه پيون ــيده اســت ك ــام آن رس ــك هنگ اين

) رضـاخان (از وزير جنـگ   يشل كنيم و پشتيبان يپروردگان محلّ دست
ترين  ما است كه دشوارترين و مهم يسلب دوستيهاي محلّ يقطعاً به معن

  ،». تاس) خزعل(ره ه شيخ محمآنها البتّمورد 
كند  يم يو اظهار نگرانا .»ما باشد يبرا يتواند موهبت رضاخان مي«  -  4

ـ  «كه  ق نشـود، دشـمنان او در تهـران    اگر رضاخان در كارهـايش موفّ
رضـاخان پـس از    «، » . يابنـد تـا از كـار بركنـارش سـازند      فرصت مي

عمليـات   ةسـازد كـه آمـاد    آمادگي، مقامات انگليسـي را مطمـئن مـي   
ت او در خطر است و بايـد بـه جنـوب    حيثي. جنوب است آميز قيتموفّ
  .» برود

هـم  بهتـر از سرنوشـت سـر      1320سرنوشت رضـا خـان در شـهريور       
. سپردگان و وابستگان  به قدرت سلطه گر خارجي نظيرخزعل ها نبـود 

  :بطور مفصل به آن خواهم پرداخت ،درجاي خود
 

 ينگونـه ور مختصـر ا خزعل  بطـ   يخش  ينامةطاهره سپهوندي  در زند گ
ـ  ي-يرهاز ت كعبه-يبن اعراب  يلهخزعل از قب يخش:   كند يشرح م  يفرع
. ق.ه1280  بـود در  ] 1[الملـك -جابرخان نصرت يخو پسر سوم ش ينمحس

خزعـل القـاب    يخش. به جهان گشود يدهنام نوراخانم د به  يكه از مادر
ـ    معزالسلطنه، سردار قـدس،   الملك،-رتنص  از ينسـردار ارفـع و همچن

 يمهـم نظـام   يهـا -هـا و فرمـان  -دولت انگلستان و حكومت هند نشان 
جابرخان  يخپدرش ش . شده بود يلهم نا  يانينو يرام ي-داشت و به رتبه

 يخشـ . بود يوسف-پسر حاج كعبه-يبن يخمشا گذار-يانالملك بن-نصرت
ــس از   ــابر پ ــت ا ج ــرانشكس ــ از  ي ــهر در   يسانگل ــگ خرمش در جن

 يتانيـا دل بركنـد و بـا بر   يراندولت ا يهواخواهاز . م1858/ق.ه1273
 ينآن دولت شد و بـد  يةبرقرار كرده رسما تحت الحما دوستانه  روابط 

انگلسـتان    يـت چتـر حما  يردر ز يماًخود را مستق يمحلّ يتحاكم يبترت
 يزعز يزن يرانا يمركز كومتاوصاف نزد ح ينا ي-ا با همهقرار داد؛ ام 

از او  يفرمـان  يطـ . ق.ه1284   شاه قاجـار در   نيو محترم بود و ناصرالد
 يپسـرت  ي-به رتبـه  يرپنجيكرده و او را از م يو خشنود يتابراز رضا

 يبـه خـوب   يقابل ذكر آن است كه دولت مركـز   نكته . اول ارتقاء داد
دولـت   يـع مط اًجابرخان و اوالدش گرچـه ظـاهر   يآگاه بود كه حاج

  ]2.[دارند يوان سرحددارو عن يدهندم ياتو مال  هستند  يمركز
    

  خزعل يخش يدنقدرت رس به ◀
 

 يخمزعـل، شـ   يخد، شمحم يخش: ماند يجابرخان چهار پسر باق يخاز ش    
مزعل بـر   يخد و شمحم   يخچهار نفر ش يانخزعل كه از م يخو ش يمانسل

ـ  يخسرانجام ش. پدر اختالف داشتند يسر جانشن  ينمزعل به عنوان جانش
بـا   يا-هـم هماننـد پـدر روابـط دوسـتانه      مزعل   يخش. دپدر انتخاب ش

 يحكومـت مركـز   يكه دم از طرفدار يانگلستان برقرار كرد، در حال
بـا دولـت انگلسـتان بـه      يكه روابـط و  يدنپائ يريد اما  يزد؛م  يزن يرانا
در  يبازرگـان  در امر  ينچل يامر رقابت با كمپان ينت اعلّ. ييدگرا يرگيت

مزعل بـه دولـت    يتو شكا يسكنسول انگل يبنا ةخلكارون و مدا رود 
ـ   يكاتخزعل با تحر  يخش يتاما پس از مد] 3[بود؛ يمركز وارد  يسانگل
بـا   يپس از ده سال روابط ظـاهر  ينكهتا ا. رقابت با برادر شد ي-صحنه

 يخچنـد تـن از غالمـانش، شـ     توانست به همراه . ق.ه1315  هم در سال 
 يـر با ت شد،-يم خود  يكه سوار كشت ينگامخان، معزالسلطنه را ه-مزعل

 يخزعل پس از آن كه برادر خود را از پـا   يخش. درآورد يتفنگ از پا
حــاكم . ق.ه1315و در  يــردبگ درآورد، توانســت قــدرت را در دســت 

4.[اضافات آن گردد ره و محم  [  
    

  و سردار اكرم خزعل ◀
 

 خان قراگوزلو پسر عبداهللا يد،خزعل به حكومت رس يخكه ش يهنگام    
حكومـت   ياز سـو  اكرم  السلطنه، ملقب به سردار -اعتماد خان-يمصطف
الع از اوضاع اطّ يرغمعل يو. به حكومت خوزستان منصوب شد يمركز

داران  انتخاب اجـاره  ي نحوه يلخزعل از قب  يخش با مسائل  منطقه عمالً
ـ . يـد روبـرو گرد  يو جراحـ  يـه احفلّ حينوا ياتمال ـ  ينحس  خـان -يقل

ــواح الســلطنه، -نظــام  ــهاحو فلّ يجراحــ ين  يرا از حكومــت مركــز ي
 يخبود و شـ  را به كشتكاران عرب اجاره داده  ين هايشانو زم يداريخر

اما سردار  ي دانست؛خود م داران را حقّ اجاره يينخزعل انتخاب و تع 
. آنهـا آغـاز شـد     يناختالف ب  يبترت ينبد. امر را قبول نكرد يناكرم ا
و  يـد ورز يهتك ياريبخت يلخزعل به قبا يخمبارزه با ش ير اكرم براسردا

در  يـاري بخت يـل اما قبا] 5[دل بست؛ » لر« يلقبا يهمكار خزعل به  يخش
ـ   يدكه با ياسموقع حس بـار   يـر از ز ي گرفتنـد، پشت سردار اكـرم را م

 يجراح يهناح يرا واگذار كاريكردند و شرط هم  يشانه خال يتمسئول 
از سـردار اكـرم    يمركز نكردن دولت  يتامر و حما ينا. نداعالم كرد

از سـمت خـود معـزول     يجهخزعل شد و در نت يخشكست او از ش سبب 
  ]  6.[شد

    

  خزعل و گمركات خرمشهر شيخ ◀
 

ـ اره بود كه خاندان خزعل، گمركات محم يخش يگرد ي مسأله      يشو پ
كرده بودند، از بابت   حدود شصت سال اجاره  يآن را برا. ق.ه1318از 

ـ  يبـه دولـت مركـز    ينگسترلا يرهحدود هشت هزار ل يآن سود ي م
 يريد] 7.[ي بردندم يزخود ن يزانم همان  به  و در مقابل ظاهراً پرداختند

 يـن خواستار بهبود اوضاع گمركات شد تـا از ا  يمركز دولتكه  يدنپائ
ـ  يحكومت مركـز . دهد يشرا افزا خود  يديعا  يقطر ـ در پ  قي تحقّ

و نظام  يملغ را  يعوارض گمرك يدار اهداف خود بر آن شد، تا اجاره
 يتعداد يلدل ينبه هم] 8.[كند ي ريزيرا پ ياتمال يممستق يآور جمع 

ناراحت و  دست  ت  امر به شد ينا از  خزعل يخش. به كار گرفت يكيبلژ
 يـران ا ياز دولت انگلستان خواست كه به حكومـت مركـز  . به كار شد

در مـورد گمـرك خوزسـتان     يشاصالح  يشنهادهايپ تا از  ياورد،بفشار 
 ي ساخت؛م دولت انگلستان را با مشكل مواجه  يو يدرگذرد؛ اما تقاضا

 يريعشا ياست به آشوب ها كنكار مم ينا كردند-ير متصو آنان  يراز
ـ  مد بعد از . را به خطر اندازد آنان  يو منافع تجار ينجامددر منطقه ب  يت

  .به توافق برسد يزعل را متقاعد كرد تا به دولت مركزخ يخش
    

   ياريو بخت ييقشقا يلخزعل با ا يخش روابط ◀
 

وزارت كشـور و   يژهبه و يحكومت مركز يرةبه دا ها-ياريورود بخت    
و  يشموجـب تشـو    استانداران و فرماندهان جنوب كشـور   يينسپس تع

 يـر در مقام وز يارياسعد بختسردار . شد ييقشقا يلا يعني يبرق ينگران
ـ  يدرا تشـد  ينگران  ينا زد كه  يكشور، دست به اقدامات و آن  ي كـرد م

 يخبـا شـ   يي هارو قشقا يناز ا. بود ييقشقا يلا يداخل امورمداخله در 
 يحاد و دوستسردار اشرف لر در لرستان دست اتّ غالمرضاخان  خزعل و 

در  يـاري هـا  بخت حاد بـا  ّتخزعل در ا يخحال گاه منافع ش ينبا ا. دادند
ـ  ينتـأم  يحكومـت مركـز   مقابله بـا   ) 1908(1287 يخدر تـار . ي شـد م
هـدف    ينبا ا. امضاء شد ياريبخت  ينو خوان لخزع يخش ينب يقرارداد

. يدمنعقد گرد يالدوله قشقاق-خزعل و صولت يخش يندو سال بعد ب يزن
وفادار بودند و بـا   يزن به انگلستان  ياريبخت ينكه خوان بود  يدر حال ينا

توافـق   . كردنـد -يم يخزعل همكار يخش يژهبه و يتانيابر ينحدمتّ يرسا
ـ  1915كـه در دسـامبر    يا-نامه  ينمختـار انگلسـتان و خـوان    يـر وز  ينب
نظـم را در   ياريبخت ينخوان  ي داشت،ر مامضاء شده بود، مقرّ ياريبخت
نـد و از ورود  انگلستان دست به اسلحه نبر يهكرده، عل خود حفظ  ةمنطق

كنند و رابطه دوستان خـود را بـا    يريمنطقه جلوگ دشمنان انگلستان به 
 ينپس از جنگ، سرزم يتانيادولت بر وضخزعل حفظ كنند و در ع يخش 
  ]9.[ي ورزدنم  يغشناسد و از كمك آنها در يتآنها را به رسم 
    

  لر يلخزعل به سران قبا يخش كمك ◀
 

پرداخته  يبه جنگ ياكرده باشند  يون آن كه شورشلر در واقع بد يلقبا    
. درآورده بودنـد  يرناپـذ   يرتسخ دژ  يكلرستان را به صورت  يهباشند، ناح

داشـته باشـند و بـه     يتين -ح بودند و بدون آن كه سوءتمام مردان لر، مسلّ
 تدسـت بـه سـرق    يفشـغل شـر   يك به عنوان  يحتّ  يامنظور سد جوع 
ـ  از جـان خـود    يـز ن يو اگر كس ي زدندطراف ما يروستاها و شهرها ي م

در . از اموال خود بگذرد ي بايستم شد،-يآنها م ي هخطّ و وارد  گذشت
بـه   يـز ن  يدسردار رشـ  ياخزعل   يخمانند ش يگرد يحال، رجال شورش ينع

  ]10.[ي كردندبه اغتشاش م يكآنها اسلحه فرستاد و آنها را تحر
    

  رخزعل با قاجا يخش روابط ◀
 

از . بـود  يبحران يتيشاه قاجار دچار وضع ينخوزستان مظفرالد يتوضع    
حكومت خود  يه هايپا تا   ي زد،م يخزعل دست به هر كار يخسو ش يك

ها منطقه را  در زمستان ياريخانان بخت يگرتر كند و از طرف د را مستحكم
 تفرصـ  يناز ا يزخزعل ن يخش. ي دادندغارت قرار م  مورد حمله و قتل و 

ـ  ره به بسط قدرت و نفوذ خود در اطراف محم ياستفاده كرد و برا ط توس
ـ  يبهبهان يدعلخود حاج محم يشكارمشاور و پ  بـه   التجـار -يسمعروف به رئ

اهـواز را بـه    يحكمران توانست  وارد گفتگو شد و سرانجام  يدولت مركز
و  مـالّ ده  يجان،رود كـارون، هنـد   ير،آبادان، بهمنش يرةدست آورد و جز

امالك قابل  يناگرچه ا. صاحب گردد يشخص امالك  را به عنوان  فلّاحيه
 يـن ا خـود  . نداشت يا اجاره دادن به آنان مانعنبود؛ ام يگانگانفروش به ب

نقش خزعل در حفظ منافع شركت نفت  يفايا يبرا ينه ايبعدها زم اصل 
ـ  يبـرا   ي،و يگرد  ياز سو. در خوزستان شد يسو انگل يرانا ـ پا يمتحك  هي

بـا وقـوع انقـالب    ] 11.[قدرت خود با خاندان قاجـار وصـلت كـرد    يها
خزعـل   يخش يشترهرچه ب يتفعال  يبرا يدانم. ق.ه1324  مشروطه در سال 

 يـر، كث آل  يخش ي طرف،بن يخش يزه،عرب از جمله حو يخمشا يو. باز شد
رمـان  را تحـت ف  يشـان ا يربرداشت و عشا يانرا از م...   و  يسخم-آل يخش

تمام و  خود را به صورت  ياتمال و آنان را مجبور ساخت كه  درآوردخود 
ـ   يـران ا يدولت مركز. دنبپرداز يخكمال به ش  يـروي ت نداشـتن ن بـه علّ

 يتيدر وضع يت،مشروط در آن هنگام وقوع انقالل  م كارآمد و منظّ ينظام
  .ه داشته باشدكشور توج يند به اوضاع جنوب غربانبود كه بتو

د و هرگز تمرّ ي دادوفادار نشان م يخود را به دولت مركز يخاگرچه ش    
ـ  بدون  هم  يا اقدامات خود سرانه يكنل ي كرد،نم  يـران الع دولـت ا اطّ

 يخاز مالقـات شـ   ياست كه حـاك  ييها از جمله گزارش. داد-يانجام م
پادشـاه نجدالسـلطان    يزسلطان عبـدالعز  عراق،  پادشاه  يرفيصلخزعل با ام

 يخبنـا بـه گفتـه شـ    ] 12.[است يتكاكس دربند كو يو سرپرس دشاهماح
داشـت كـه در    يـادي ز يـدي آن چنـان عا  يشخرمـا  محصـول   خزعل 

حال  ينا با ] 13.[ناميدند-يم» التمر-ملك«جهت  ينهندوستان او را به هم
 يزهـاي فـروش نـان و گوشـت و چ    يره و آبـادان و ناصـر  در محم  يو

راه  يـن از ا و  ي دادكونتران م و به ضمانت  را آزاد نگذاشته بود يخوردن
 ينتا ا شد،-يم يصورت سپر يناوضاع بد] 14.[ي بردم يساالنه سود گزاف

و  ياقـت به علـت نداشـتن ل   يزقاجار ن احمدشاه . يدقاجار رس كه احمدشاه 
كه رضـاخان بـه قـدرت     ينبا خزعل نداشت تا ا يبرخورد ي،سن كاف

  .يدرس 
    

  يسبا انگلخزعل  يخش روابط ◀
 

ـ   يمانپس از كشـف نفـت در مسـجد سـل         ط شـركت  و خوزسـتان توس
شـركت نفـت   «   . م1909 يلچند ماه بعد در ماه آور »يازاتامت يكايسند«
شد و در لنـدن بـه ثبـت     يستأس يرهل يليونم 2 يهبا سرما »يسو انگل يرانا

 يسر يكشركت  ينا. شد »يازاتامت   يكايسند«شركت  ينو جانش يدرس
از جمله در سال . خزعل منعقد نمود يخو ش ياريبا سران بخت راراردادها ق
خزعـل منعقـد نمـود و     يخبا ش يشركت نفت قرارداد.) ق.ه1327(1909   

 يـداري از او خر يشگاهپاال   يجادا يآبادان را برا يمربع از اراض يلما يك
بـه  . فتياشروع و سه سال بعد خاتمه  يشگاهسال بعد ساختن پاال] 15.[نمود
حفاظـت   يخزعل داشـت، و  يخكه شركت با ش  يگريد قرارداد  جبمو
و  دار بود -عهده پرداخت،-يكه شركت م يآبادان را در مقابل مبلغ يهناح
در شـركت بـود؛ امـا     يروند رو به رشد كارهـا  يشرفتامر باعث پ  ينهم
 بـه  يتانيـا بر  يـاليزم امپر  ياستعامل س يعنيبود كه شركت  ينامر ا يقتحق
 يجـاد ا يـران بكوشد و از دولـت ا  يدولت مركز يتدر تقو هآن ك يجا
بود كه  يدهد ينخود را در ا بخواهد، صالح   يزرا در منطقه نفت خ يتامن

 يخذ خوزستان ماننـد شـ  و سران متنفّ ياريبخت ينبا دادن رشوه دل خوان
 آنان به منطقـه در امـان   يهم از تجاوز احتمال را به دست آورد، تا  خزعل 

چنان كـه در  ] 16.[كند وانمود  يفرا ضع يرانا يدولت مركز مبماند و ه
نشـان   يـك  كـه ظـاهراً    K.C.I.E  ةخزعل را به درج) 1298( 1919  سال 

 »يلب يب يج«اهواز  كنسول انگلستان در . كرده بود است، منحصر  ياسيس
 30خ مـور  انگلستان در بوشـهر   ياسيمحرمانه به مأمور س كامالً يا نامه يط

ـ  يهـا  حفظ حـوزه  يبرا خواهد،-يم از او  1923ژوئن  بـر اسـاس    ينفت
به  يو تنگاتنگ يمانهصم يهمكار خزعل  يخشده در آن نامه، با ش بيني-يشپ
ـ ) 1302 يورشهر( 1923در سپتامبر  يلب. عمل آورد  بـا خزعـل    يدر تلگراف

  ]17.[بود خطاب كرده  يحضرتاو را اعل ي كند،م مخابره 
خود در  يتو حفظ موقع يماندنش در مسند حكمران يباق يبرا يزن يخش    

 يخچنان كه خود ش. ي دادم  جواب مثبت  يسيهاانگل يها منطقه به خواسته
حفـظ خـود و    يمـن بـرا  «: اظهار داشته است ينباره چن ينخزعل در ا

كه مناسـبات   يناز دولتم چاره ندارم جز ا  يوسمأ كه دارم چون  ييدارا
مذاكره  به  يمجهت تصم ينبه هم. »]18[ييممحكم نما ها-يسينگلرا با ا دخو
خزعـل   يخبـا شـ  .  گرفـت .م1910فارس در  يجانگلستان در خل  يندةبا نما

 يتانيـا قـرارداد دولـت بر    يـن در ا. مضمون به امضا رساند ينبد يقرارداد
 ياز و يو يبـه قلمـرو حكـومت    يـران در صورت تجـاوز ا  يد،د گردمتعه 

انگلسـتان   يقبل بدون موافقت  يدد گردمتعه  يخدر عوض ش ،ندك يبانيپشت
  ]19.[نزد يعهدو ول يندست به انتخاب جانش

    

  خزعل يخل و شاو يجهان جنگ ◀
 

كه  يسانگل يروهاين) م1917- 1918(ول در سال اّ يبا آغاز جنگ جهان    
ـ   خزعل و مناطق  يخحفظ حكومت ش ي به بهانه جنـوب و مقابلـه بـا     ينفت

ـ   يخشـ . ف شـدند خوزستان را متصرّ ي،لت عثماندو ي خزعـل در لشكركش
ي م يدشمن يو خودسرانه با تركان عثمان بود  همدست آنان  يسانگل هاي
در عراق به دولت انگلسـتان   ي هاعثمان ياتعمل ي درباره عاتيالو اطّ كرد

و مردم  يردرهم شكستن مقاومت عشا يانگلستان برا يگرد ياز سو . ي دادم 
منطقه پرداختنـد و   خود در  ينظام  يروهاين يتفارس، به تقو يجدر خلبنا

ـ (-يـران داران جنـوب ا  تفنـگ  يروين يلبه تشك مبـادرت  ) جنـوب  يسپل
  )1(   ]20. [كردند

 
ـ  »يسـيها روابط خزعل با انگل«   ةدر بار يكاوش حسين كشـف  :  يسـد نو يم
ـ خ ةمنطق  يتبر اهم يستمل قرن بدر دهه او) نفت(ياهس يطال فـارس   يجل

تـاز اسـتعمارگران قـرار داد     تاخت و   ةرا عرص يرانافزود و ا يشاز پ يشب
را در جهت حفظ منـابع   يسانگل ياستس ياتيح ارزنده و  ةماد ينكشف ا

 يفـرد  يننخسـت  يناكس دارس يليامداشت و خود معطوف  يسو به  ينفت
ت شصت مدبه  يرانا استخراج و كشف نفت را در  يازق شد امتموفّ بود كه 
از  ينفت يازاتگرفتن امت ) 1.(يردبگ 1901شاه قاجار در  ينمظفرالد سال از 
ـ  يتمشروط فرمان  يانقالب مشروطه و سرانجام امضا و وقوع  يكسو ط توس
ـ  دولـت روس و   يشـتر رقابـت ب  يگرد  ياز سو فرالدينشاهمظ را بـه   يسانگل

خـود   را حـقّ قاجـار   يناز سالط يتحما كه  يتزار يهروس. همراه داشت
 يبرا يسمبارزه پرداخت در عوض انگل به  يتدانست با انقالب مشروط  يم

 يـت حما ياستداشت س در دستگاه دولت قاجار  يكه نفوذ يهروس مقابله با 
كانون  يرانا در  يسكه سفارت انگل ييگرفت تا جا يشرا در پ مشروطه از 

مات جنـگ  مقـد  امـا . گرفت طرفداران مشروطه قرار  ع تجم.  يپناهندگ
ـ  ل موجب شد كه دول روس و او يجهان دادن بـه   يـان پا يبـرا  يسانگل

منعقد كنند كه به موجـب آن   يكديگررا با  1907  اختالفات خود قرار داد  
و در  باز گذاشـته شـد    يرانا در جنوب  يسيهاانگل در شمال و   ادست روسه

بـه   يستعماردر مناطق تحت نفوذ دو دولت ا يرانواقع قدرت حكومت ا
بـود كـه    1907انعقـاد قـرار داد    سـال پـس از    دو . يدگرد يفتضع ت شد

 يتهـاي فعال بـا گسـترش    1909شد در  يلتشك يسو انگل يرانشركت نفت ا
نفـت در خوزسـتان مشـكالت     يو حفـر چاههـا   شـركت   ينا ياكتشافات 

 يـت امن ينمتـاً  نفـت و    ةاز جمله حفظ و حراست از خطوط لول يديجد
ـ   يلذا آن دولت بـرا .انگلستان مطرح شد يبرا منطقه  نفـوذ و   ةبسـط دامن

حاد با فارس بر ارتباط و عقد اتّ  يجخل  خود را در  ياستمنافع خود س ينتام
و  يـالت طلب و سـركردگان ا  ييجدا تهاياز قدر يتعرب و حما يوخش

ـ  ينا ةنهاد كه در حوز يانبن يرانا   جنوب  يرعشا تـوان بـه    يمداخالت م
 يسـر   يـك   يسو انگل يرانشركت نفت ا. خزغل اشاره كرد يخش يتحما

از جملـه در سـال   . خزعل منعقد نمود يخو ش ياريقراردادها با سران بخت 
خزعل منعقد نمود   يخبا ش رداديقرا نفت  شركت .) ش.هـ 1288.(م1909

   يجادا يآبادان را برا يمربع از اراض يلما يكو 
  

 12 ر صفحهد
  

  »مصدق دکترتولدسبت صد و سیُ امین سالگردبمنا،خرداد۲۶«
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شـروع و سـه    يشـگاه پاال بعد سـاختن   سال . نمود  يداريخراز او  يشگاهپاال
 يخكـه شـركت بـا شـ     يگـري به موجب قرارداد د. يافتسال بعد خاتمه 

 شـركت كـه   يآبادان را در مقابل مبلغ  يهحفاظت ناح  يخزعل داشت، و 
رونـد رو بـه رشـد     يشرفتپ امر باعث  يندار بود و هم عهده پرداخت، يم
عامـل   يعنيبود كه شركت  ينامر ا يقتاما حقبود؛  شركت  ينا يكارها 

بكوشد  يدولت مركز  يتآن كه در تقو يبه جا يتانيابر  ياليزمامپر ياستس
خود  صالح بخواهد،  يزرا در منطقه نفت خ يتامن يجادا يراناز دولت ا و 

ذ و سران متنفّ ياريبخت  يندادن رشوه دل خوان بود كه با  يدهد ينرا در ا
 يدست آورد، تا هـم از تجـاوز احتمـال    خزعل را به  يخش خوزستان مانند

وانمـود   يفرا ضع يرانا يهم دولت مركز به منطقه در امان بماند و  آنان 
ـ  1298. (م 1919چنان كه در سـال   . كند  ةبـه درجـ   راخزعـل   .) ش. هـ

 K.C.I.E   2.(كرده بود است، منحصر  ياسينشان س يكظاهراً  كه(  
ـ  يبرا يزن خزعل يخش ياز طرف    يـت و حفـظ موقع  يابقا در مسند حكمران

ـ    يحاد به سوو اتّ يخود در منطقه دست دوست خـود  .دراز كـرد   يسانگل
كـه   يـي حفظ خـود و دارا  يمن برا«:باره اظهار داشته است يندر ا يخش

مناسـبات خـود را بـا     ينكـه جـز ا  چاره ندارم  دولتم  از  يوسدارم چون ما
 ينـدگان بـه مـذاكره بـا نما    يمجهت تصم ينهم به »يمها محكم نمايسيانگل

 يسرپرسـ  يددو طرفه سبب گرد يازن ينگرفت ا فارس  يجدر خل انگلستان  
 يخزعل قرارداد  يخبا ش 1910  فارس در  يجدر خل يتانياكاكس كنسول بر

 يـد د گردمتعهِّ يتانياقرارداد دولت بر ينمضمون به امضاء رساند در ا  ينبد
 ياصطالح امالك مـوروث  به  ياحقوق به قلمرو  به  انيرتجاوز ا  صورتدر 
به راه  يدنتا رس را يتحما ينالزم را از شما به عمل آورد و ا يتحما يخش

ـ  يخدهند در عـوض شـ   بخش ادامه  يترضا يحلّ  بـدون   يـد د گردمتعه
 ينبـد )3.(نزنـد  يعهدول و  ينانتخاب جانش دست به  يسبا انگل يموافقت قبل

در  يسانگل يتچتر حما يرعل، فرزندان و بستگان او به زخز بود كه  يبترت
 ةاجـاز  بود اما بدون  يراندولت ا يتآنكه رع خزعل با وجود  يخآمدند ش 

منتخب  يانخوزستان برود و تمام وال توانست به  ينم يمور دولتماً يچاو ه
 مينسبت بـه تمـا   يخبودند و ش او  ةخوزستان دست نشاند يةدولت در ناح 

شد تا احمد شاه  يم يسپر گونه  ينمقتدرانه داشت اوضاع بد يرفتار انها 
ـ  يسـاله ا  اما چون كودك دوازده   يدقاجار به سلطنت رس نبـود در   يشب

مدسلطنت عضد الملك قاجـار و  تخت جلوس به  ل بعد از ت پنج سال او
 يابـت ب به ناصر الملك عهـده دار ن قراگوزلو ملقّ ابوالقاسم خان  بعد از او 

كـه   احمدشاه نگذشـته بـود    يشدند هنوز چند هفته از تاجگذار لطنت س
ـ   رغـم  ي عل يرانآغاز شد و ا) 1918ـ 1914(لاو يجنگ جهان   ياعـالم ب

شگرف خود را  يرتاث يجهان  قرار گرفت جنگ  يگانگانمورد تجاوز ب يطرف
 ياسـي نفـوذ س  يشجمله سبب افـزا  گذاشت از  يخوزستان باق ياستبر س
خزعل در منطقه  يشتر، استقالل ب يحكومت مركز حضور   شهكا يس؛انگل

ـ در دو)4.(شـد  يخش ياز سو ياتنكردن مال و پرداخت  سـال جنـگ     ينم
جنوب  ينفت خزعل و مناطق  يخحفظ حكومت ش ةبه بهان يسانگل يروهاين 

شده بودنـد ضـمن توافـق     ف خوزستان را متصرّ  يو مقابله با دولت عثمان
ــ ــريد ةمحرمان ــرار يگ ــ  را  1915داد ق ــد ش ــد كردن ــل در  يخمنعق خزع

 يو خودسـرانه بـا تركـان عثمـان     همدست آنان بود  يسانگل يهايلشكركش 
در عـراق بـه دولـت     يهاعثمان  ياتعمل ةدربار يالعاتاطّ كرد و  يم يدشمن
 يرعشـا  درهم شكستن مقاومت  يبرا يسانگل يگرد  يداد از سو يم يسانگل

ـ تقوفارس به  يجخل و مردم بنادر  خـود در منطقـه    ينظـام  يروهـاي ت ني
ـ (يـران ا تفنگـداران جنـوب    يروين يلو به تشك پرداختند  ) جنـوب   يسپل

  )  2(  .مبادرت كردند
 1302بهمـن   22(يت مجلس دوره پنجم اقلّ يبهار از اعضا يالشعرا ملك ◀ 

شيخ «:شيخ خزعل داشته است    ةدر بار يچنين نظر ، .)خ 1304بهمن  21تا 
ت اندك مد بود و در  سياسي و بالنسبه محيل بودباهوش و  يخزعل مرد

خزعـل در ظـاهر   . آن روز حكومت كنـد    ] خوزستان[توانست بر عربستان 
و از دولـت لقـب سـردار اقـدس گرفـت و بـه        دايران بـو  ت دولت رعي

او روز به روز رو بـه   يسياس و  يليكن قدرت خانوادگ   نائل آمد،  يامتيازات
ـ     كه  يو در اين اواخر بيشتر بر قدرت خود افزود، به حدتزايد نهاد  ام حكّ
تقريبـاً   شـدند،  ين مدولت كه به سمت حكومت خوزستان معي ي فرستاده

ام مزبور شيخ شخصيت حكّ   خزعل بودند و در حدود  شيخ  ي دست نشانده
قـدرتش   يخزعل با تمـام  شيخ از . نمود يمقتدرانه م ينسبت به آنها رفتار

نكـرد و   بـروز  يوقت خالف وفادار ايران هيچ يشاهنشاه   بت به دولت نس
همواره در    كه  يو تحريكات يما با دولت عثمان يت همجوارطول مد در 

شيخ خزعل جانـب   شد، يدولت همسايه م از طرف  يميان اعراب سرحد
  .دو ديانت  او ، تشيع، نيز مؤيد وفاداري او بو . داد يايران را از دست نم

 ي كه بـه مناسـبت نفـت خوزسـتان عالقـه      او با دولت بريتانيا    اما مناسبات 
و وي داراي نشـان    داشـت، همـواره دوسـتانه بـود    ايالت به آن  يمفرط

نسبت به زيردسـتان خـود رفتـار         ضمناً، اين مرد . مهمي از آن دولت بود
سـاير   وت نخـيال  از اين راه  و از طرق اسـتفاده هـاي   و كرد ينم يمناسب

 از راه خوزسـتان داشـت و     در بصـره، كويـت و    كـه   پايـاني  يمزروعات ب
ـ  تحصيل كرده بـود و   يثروت زياد ي،گمرك يها تجارت و بهره از  ييك

  )   3(».آمد يشمار م  آسيا به  توانگران معروف و بزرگ 
و بر خورد رضا خان  بـا شـيخ   »  واقعة خوزستان «   يپور فاطم يفس  ◀  

مثل اين كه  دسـت تقـديرازهرجهت   :  بدينگونه تحليل مي كندخزعل  
ايالـت  .  برضد  احمد شاه  و سلسلة قاجاريه و برله سردار سپه ويارانش بود

خوزســتان ازنقطــه نظرمجــاورت بــا خلــيج فــارس ومركزبــزرگ نفــت 
وگازطبيعي كشورسالهاي سال خـارج ازقـدرت حكومـت مركـزي بـود      

وخانهاي بختياري را تقويت مي كردنـد  وانگليسها درآنجا چند شيخ عرب 
و بدست آنها  مقاصد خود را در خليج فارس و جنوب باختري ايـران بـه   

  .ثمرمي رسانيدند
دراينموقع سردار سپه ، رئيس  الوزراء  و مالك الرقاب كشور شـد،  شـيخ   
خزعل درخوزستان فارغ البال  بدون اعتناء به حكومت مركزي امـورآن  

بختياريها هم ازپشت دروازة اصفهان  تا مركز نفت . شتناحيه را برعهده دا
  .آبادان را تيول خود مي دانستند

هرچه قدرت حكومت مركزي زيـادترمي شـد ايـالت لرسـتان وخزعـل      
انگليسها هم طبق اسنادي كه اكنون . وبختياري ها بهم نزديك ترمي شدند

دردست است ودرفصـل علـل كودتـا بـه آن اشـاره شـد ، در آنموقـع        
زتصميم به سلطنت رضا خان نگرفته ومنتظربودند كـه سرپرسـي لـرن    هنو

. قرارهايش رابا او  تمام كرده ومنافع انگلستان را ازهرجهت تأمين نمĤيـد 
از اين  رو اين داستان از اول تا آخريك سلسله  قول و قرارهـاي متضـاد   
ودروغ وخدعه و دوروئي است و درآخر خزعل را انگليسها  در دروسـط  

ول كرده  و چون رضا خان منافع  شان را بهترتأمين مي كرد  او را  معركه
  .قبول كردند "اسب برنده  "بنام 

شيخ خزعل ، هنگام جنگ بين المللي اول خـدمات شـاياني بـه انگليسـها      
كرده وبه اتّفاق خوانين بختيـاري  خوزسـتان  را ازحملـة تركهـا مصـون      

ليس به بصره  ومحمره  فـراهم  داشته وتسهيالت براي پياده شدن قواي انگ
ساخت كه بپاس اين خدمات چندين نشان مـدال از طـرف فرمانفرمـاي    

درضـمن، حكومـت   . هندوستان و وزارت  مستعمرات به اواعطا شده بـود 
انگليس رسماً خزعل واوالد او را نسـالً بعـد نسـل  تحـت حمايـت خـود       

تعهد كـرده  قرارداده و حكومت او را درخوزستان تضمين كرده وصريحاً 
بود كه از هرگونه دخالت حكومت مركزي درامورخوزستان جلو گيري  

  .كنند
از راه بصره به خرمشهررفته وچند روزي  "احمد شاه   "در يكي ازسفرها  

در قصرخزعل ميهمان او بود وشيخ هم ازهيچگونه اظهارانقيـاد وخـدمت   
هران مـي  خود داري نكرده و در ضمن شاه را متوجه خطر رضا خان درت

احمدشاه ازميهمان نوازي خزعل اظهار امتنان كرده و ويرا به نشان . نمايد
ولـي درقسـمت مخالفـت بـا     . اقدس مهمترين نشان دربارمفتخرمي سازد

سردارسپه جواب رد مي دهد ومي گويد سردارسپه نسبت بـه اومطيـع و   
  .وفاداراست

تمداران يكـي ازسياسـ   "فخـري پاشـا   "چند سال بعد ازخلع احمد شاه،  
مقاله اي راجع  به مناسبات خودش بـا احمـد    "كل شيئي "مصردرمجلّة 

شاه منتشرساخت خالصةاظهارات اواين بود كه درسفري كه احمـد شـاه   
ازقاهره عبورمي كنـد ملـك فـوآد پادشـاه مصـرازاو پـذيرائي كـرده و        
درضمن به اواندرزميدهد كه توبايد اهل تصميم باشي وبا قدرت سلطنت 

پادشاه يا رئيس كشوراگربخواهد مانند گوسفند سليم ودرمقابـل   كني زيرا
اطرافيان تسليم باشد اول پشمش را مي چينند و بعـد او را قربـاني كـرده    

احمد شاه كـه بـا فخـري خيلـي نزديـك      . وگوشتش را تقسيم  مي كنند
فانه  مـن   .  ملك فوآد راسـت گفـت   ":وهمراه بوده به اومي گويد متاًسـ

پـدرم بـا   . القه وضعيفم و اين ضعف درخون من اسـت  دراموركشوربي ع
دخترعموي خود ازدواج كرد و مـن ثمـرة ايـن ازدواج هسـتم و علمـا      
گويند  كه ازدواج  در فاميل حاصلش  ايجاد افراد ضعيف الفكر و ضـعيف  

  .االراده است
سالهاي بعد هم فخري پاشا، احمـد شـاه  را در هتـل ماژسـتيك پـاريس       

ــد واغ  ــي كن ــات م ــرده   مالق ــا او دردل ك ــوع ب ــاه  مخل ــبها ش ــب ش ل
ازجورروزگاربدسكالي اطرافيانش دست تغابن به زانـو زده و مـي گويـد    

  .خودم  كردم كه لعنت برخودم  باد
انگليسها سيد ضياءالدين و رضا خان را چـون اجـل    "شاه  اظهار مي دارد

ـ  .  سيد ضياء انقالبي وخطرناك بود. معلّق براي من فرستادند ه بـراي اينك
ولي . ازشرّاو نجات پيدا كنم رضا خان را تقويت  كرده وكلك او را كندم

چو ديـدم عاقبـت گـرگم    /   چوازچنگال گرگم درربودي  "به مقتضاي 
   "توبودي

رضاخان از روزاول درظاهرهمه جا خود را گوش برحكم وچشم برفرمان 
نـي  نشان مي داد وحتّي يك هفته قبل ازخلع سلطنت قاجاريه تلگرامي مب

با آنهمه . بر وفاداري وشاه پرستي وتقاضاي مراجعتم به پاريس  مخابره كرد
آنكه روزم سـيه    "كمك و محبتي كه من به او كردم هيچ فكرنمي كردم

  .ولي  روزي سزاي خود را خواهد ديد  "كند اين  است
  كسي كو به ره بر كند  ژرف چاه 

  سزد گركند  خويشتن  را نگاه
خود اظهارمي دارد كه احمد شاه  مرد نبـرد  بـا رضـا     فخري پاشا درمقاله

زيرا  شخصاً  رك وساده وراستگو ومهربان  و كـامالً معتقـد بـه    . خان  نبود
از دفتـر  خـاطرات  سـال    ( اصول حكومت مشروطه وسنتي  پارلماني بود

1308  (  
بگفتة مرتضي قليخان بختياري يكي ازعوامل مهم غائلة خوزستان  تشويق  

كه با رضا خان زياد مساعد نبود بوسيلة  "نرمن "سفيرانگليس . ها بودانگليس
سركنسول اهواز براي خوانين بختياري پيام  مي فرستد كه بهتر اسـت بـا   

سپس سركنسول مبلغ  هفده هـزار تومـان  بابـت    . خزعل همكاري كنند
قشون كشي به خوزستان به امير مجاهد و شهاب السلطنه ومرتضي قليخـان   

و در ضمن مي گويد ممكن است درخوزستان  آشوب و بلوائي  مي دهد
برپا  و به مؤسسات  نفت  صدمه و خرابي وارد  شود،  ازايـن رو بهتراسـت    

  .يكهزارنفرتفنگداربختياري فوراً به آن  ايالت اعزام  شوند
 "اميرمجاهد هم بدوستانش امين التجاروافتخارالتجاراصفهاني مي گويـد  

آنهـا بـه مـا گفتنـد كـه      . ستان به تحريـك انگليسـها  بـود   قيام ما در خوز
سردارسپه  براي ايران خطردارد و مي خواهد  اساس سلطنت احمد شاه 
وحكومت ايلياتي واشرافي ايران را از ميان ببرد وكشور را  تسـليم مشـتي   

ما براي  كمك بـه از بـين بـردن او حاضـريم اسـلحه و      . اجامر قزّاق كند
حتّي  تلگرافهائي  كـه از طـرف  گرداننـدگان     . بكنيم كمك مالي  به شما 

  ".قيام  سعادت  به تهران  مخابره مي شد قبالً ازنظر كنسول  مي گذشت
ناگهـان نـرمن  وزيرمختـار وسـر     . اين جريان  چندين  ماه طول كشـيد  

ــرن     ــا سرپرســي ل ــه لنــدن احضارشــدند  و بجــاي  آنه كنســول اهوازب
كنسول  تازه وارد  شدند وپس ازچنـد    "يل پ "وزيرمختارتازه و كاپيتان 

وسركنسـول تـازه در منـزل    »  قيام  سعادت«روزجلسه اي با حضورسران 
امير مجاهد تشكيل مي شود كنسول  تازه مي گويـد كـه كنسـول سـابق     
برخالف سياست حكومت  مركزي عمل كرده  ودستورما اين اسـت كـه   

سابق حاضـريم مخـارج    شما با سردار سپه همكاري كرده وبه پاس مواعيد
اميـر مجاهـد راجـع بوعـده و     . تفنگداران و خسـارات شـما را بپـردازيم   

وعيدهاي سركنسول واينكه  قيام  بختياريها  به تحريك مـأمورين انگلـيس   
  .بوده است مفصالً صحبت  كرده وازاوچاره جوئي مي خواهد

فا  كنسول حرف خود را تكرار كرده و مي گويد اگرشما  از درصلح وصـ   
  .برآئيد ما براي همه تأمين  جاني و عفو عمومي تقاضا خواهيم كرد

اسنادي كه امروزبدست آمده  نشان مي دهد كه انگليسها چون اطمينـان  
كامل به سردار و آتيه  اونداشتند اول نظرداشتند كه خوزسـتان وقسـمتي   
ازبختياري و بنا در جنوب را تحت  يك حكومت  نيمه  مسـتقل و تحـت   

ماية خود قرار دهند ، ولي  بعد خطر بلشـويكها در شـمال  و پافشـاري    الح

ملّيون و اهميت اوضاع  بين المللي نقشة آن ها را عوض كرده و سرپرسي 
لرن را كه يكي  از سياستمداران  زرنگ  وزارتخانة  انگليس بود  به تهران 

اسـب    "او پس  از چند ماه  رضا خان  را طبق  گزارش زير . مي فرستند
تشخيص مي دهد  و وزارتخانه و حكومت هند را قانع  مي سـازد     "برنده

چون كه صد  ".كه با بودن رضا خان ديگراحتياجي به شيخ وخان ندارند
  ".آمد نود هم پيش ماست

فكر مي كنم كه  ": دراينجا رل انگليسها مصداق گفتة حافظ بزرگواراست
نهـائي روابطـة مـا بـا ايـران      بايد همواره درخاطره داشت كه تهران معيار

يكپارچكي امپراطوري ايران بعنوان يك كلّ و از لحاظ منافع كلّي .  است
 "ودراز مدت بريتانيـا بـه مراتـب مهـم تـر ازقـدرت محلّـي هريـك از         

   ".سرسپردگان خاص ما مي باشد
لرد كرزن وزيرخارجه اين سياست را پسنديده وسرپرسي لـرن را مـأمور   

وانست بـا سـردار سـپه كنارآمـده ونـه فقـط  تعهـد        اوت. اجراي آن كرد
جلوگيري از بلشـويكها را ازاو بگيـرد، بلكـه موافقـت او را بـا حمايـت از       

به مـدت سـي سـال    ]دارسي  [شركت نفت و راهي براي تمديد قرارداد
  .جلب كند

بطوريكـه معـاون   .سردارسپه ولرن روي تمام اين نقطه ها توافق مي كنند
  :و را با تلگراف زير دلگرم  مي سازدوزارتخانة انگليس ا

درواقع شما تحول بزرگي پديد آورديد يعني يـك دگرگـوني سـالم     "
   ".درمواضع ما درايران بوجود آورده ايد

قيام خزعل بضررخود وشاه واقلّيت دورة پنجم تمـام شـد، زيـرا خزعـل     
حكايتها ازجوروظلم وعدوان وجمع آوري سـال  . دربين مردم بدنام بود

براي مدرس واقلّيت مشـكل  . بوسيله او، در روزنامه ها منتشرمي شد مردم
درضمن خزعـل تلگـراف   . بود كه يكپارچه با خزعل همرازوهمساز بشوند

بـه  . تندي به سردار سپه رئيس الوزراء واو را ياغي ومخـالف شـاه خوانـد   
عربسـتان  اسـت شـما اگـر      "مأمورين دولت مركزي هم گفته بود اينجا 

ايـن عمليـات درميـان    .  "گم كرده ايد برويد  پيـدا بكنيـد   خوزستان را
    مجلسيان وروزنامه نويسها ودولتمندان اثربسياربد داشـت وهمـه را برضـد

  .خزعل متّحد كرد
. دوست پدرم بود**  عامل خزعل درتهران قوام الدوله صدري اصفهاني

ركـن   اين فاميل دراصفهان به نيك نامي مشهور و يكي از برادران او بنام 
قـوام الدولـه جزواقلّيـت  وبـا مـدرس      . الملك رئيس عدليه اصفهان  بود

يار دارا ودل "سروسرّداشت و با سردارسپه هم مربوط بود وبقول ظزيفي 
. به كمك مدرس دركابينة سردارسپه وزير داخله شد. "به اسكندر  داشت

، قوام الدوله مردي بود خوش صحبت ، بذله گو ، خوش  تيب ، بلند قـد 
كمي فربه ، با متانت،  شيرين بيان بدوستي سـردار سـپه  و مـدرس درآن    

  .او خود را پيرو مكتب عرفي مي دانست.  واحد افتخارمي كرد
  چنان با نيك و بدسركن كه بعدازمردنت عرفي "

   "مسلمانت به زمزم شويد وكافر بسوزاند
اده امروزكه نامه هاي خزعل  وقوام الدولـه ويادداشـت هـاي رحـيم  ز    

صفوي و يادداشتهاي پرسي لرن و كتاب فتح خوزستان به قلم دبيـراعظم   
بهرامي و بنام سردارسپه منتشرشده تا اندازه اي ممكن است پرده  ازروي 

  .اسرارخوزستان برداشت
خزعل ، دريكي ازنامه هايش به قوام الدوله  از بي تفاوتي وسهل انگـاري  

  :رده و مي گويدشاه وخدعه ودوروئي  انگليسها  شكايت ك
اين روزها انگليس ها با اودرهيچ قسمتي داخل مذاكره نمي شوند وعلناً  "

درظرف چنـدين مـاه ورق بكلّـي برگشـته     . ازسردارسپه تمجيد مي كنند
وبطوريكه استنباط مي شود سردارسپه بزودي مالك الرقاب  كشورخواهد  

  ".شد
  

  :خزعل درنامة ديگري  مي گويد
ه سياسي انگليس درخوزستان براي اولين دفعه كلنل پيل نمايند  "

ازاووخوانين بختياري ايراد مي گيرد و علناً كارهاي آنها را بباد انتقاد 
  ".گرفته و با لحن خشن با آنان رفتار مي كند
  :در نامة ديگري او به قوام الدوله مي گويد

م اگراطمينان به مراجعت شاه ندارد فوراً ازوليعهد بخواهيد كه بنا "
رفته ودرآنجا به قشون ) خرمشهر( سفراروپا از راه بغداد وبصره به محمره 

بخيتاريها . چند هزارنفري خزعل كه حاضربه كمك اوهستند ملحق  بشود
بهتراست قوام الدوله ومدرس . هم ازطرف اصفهان حمله خواهند كرد

   ".هم تهران  را ترك  كرده و از راه اصفهان به خوزستان بروند
ل درتمام نامه ها ازكيد انگليسها شكايت كرده ومي گويد رئيس خزع 

كمپاني نفت ازاومالقات كرده و ضمن صحبت مي گويد بيماري شاه 
  .عالج ناپذيراست و بهتراست كه او ازسلطنت استعفا بدهد

خزعل درنامه اي ازرابطة خود به صولت الدوله  قشقائي وغالمرضا خان 
دواراست كه آنها هم به قيام او پيوسته و والي پشتكوه صحبت كرده و امي

  .درحمله به حكومت مركزي شركت كنند
. نگراني مهم خزعل پس ازكيد انگليسها ازاختالف خوانين بختياري است

زيرا با آنكه اميرمجاهد  ومرتضي قليخان وسردارفاتح وشهاب السلطنه با 
ت مي باختاوهمراز وهمكاربودند ، سردار اسعد با سردارسپه  نرد محب.  

قوام الدوله درجواب خزعل، به اومي گويد  وليعهد  مرد ترسو و بيكاره 
گاهي ازغيبت شاه .  است افكارمردود ومشكوك  ازخود نشان مي دهد

زماني با سردار سپه همكاري مي نمايد و بعد  به . شكايت مي كند
 جبين  "در. فاصلةيك ساعت تغييررأي داده ومي خواهد به اروپا  برود

  ".اين كشتي نور رستگاري  نيست
قوام الدوله، خزعل را ازجريان مالقاتهايش با وليعهد مستحضرساخته ومي 
گويد سردارسپه هم سه  مرتبه محرمانه با وليعهد مالقات كرده ورابطة آنها 
خيلي نزديك وصميمانه است واقلّيت هم نسبت به وليعهد وعملياتش سوء 

گذشته ازمذاكراتش با سردارسپه آنها را ظن پيدا كرده اند زيرا برعكس 
  .مطّلع  نساخته وازكارهايش اطّالعي دردست نيست

اين اسناد نشان مي دهد كه درآنروزها سردارسپه ازيك طرف به مدرس  
نزديك شده و از طرف  ديگربه وليعهد اظهار ارادت و سرسپردگي مي 

  انقراض   كند و دوستانش هم درمجلس با جديت تمام زمينه را براي
  13 ر صفحهد  
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درصورتيكه خزعل وبختياريها . قاجاريه وسلطنت اوحاضرمي كردند
اقليت  نه .  قيامشان بگفتة  انگليسها و عقب نشينيشان هم بدستور آنان  بود

شاه  و وليعهد هم . درغربت دلش شاد و نه روئي در وطن  داشت
به مقاومت بودند مردم هم تا اندازه اي حاضر. بكاركشورتوجهي نداشتند

سردار سپه و رفقايش . ولي ديگر حاضر نبودند كه سربي صاحب بتراشند
قدرت داشتند، پول فراوان  در اختيارشان بود ،  شهرباني و قشون گوش 
بر فرمانشان داشت،  موضوع  قيام خزعل  وبسط  قدرت حكومت مركزي  

ازحكومت  را  را در خوزستان  يك امر ميهني  شناخته  و مردم  پشتيباني
  .فرض  ذمه  مي دانستند

خزعل به اتّكاي انگليسها و بواسطة  ناداني درسرمالياتهاي عقب افتاده ، با  
سردارسپه ، ميلسپو را وادار كرد كه معاون خود سلطان . دولت درافتاد 
را به خوزستان  فرستاده  و مطالبة يك   "مك  كر ماك "محمد عامري و

وصول چنين مبلغي از خزعل  كه . ده سال را بنمايد  ميليون تومان ماليات
بلئامت  شهره  بود امرغيرممكن به نظرمي آمد وبه منزلة  دعوت او به قيام 

چنانچه تذكارداده شد خزعل به .  برعليه حكومت سردارسپه تلقّي مي شد
ترغيب انگليسها پيش  از آن كه مأمورين وارد  خوزستان شوند تلگرافي 

  :كرده و مي گويد  مجلس مخابره
اين ميلسپو اجنبي كيست  كه مأمورينش به عربستان آمده و   "

دركارمردم دخالت مي كنند و مي خواهند  امنيت اين منطقه  را به خطر  
  "بيندازند؟

سردار سپه  هنوز قرار و مدارش  با انگليسها  تمام  نشده  بود  به وزيرماليه  
اقدام ميلسپوبه خزعل مخابره كرده  دستور تلگرافي مبني  برتأسف ازاين

  .وبه او وعدة  مساعدت  و رسيدگي  بكارهاي  مالياتي  او بدهد
خزعل ازاين ماليمت سوء استفاده كرده وتلگراف موهني برئيس دولت 

  .كرده و ويرا متّهم به غصب  قدرت قانوني شاه مشروطه مي كند
كوه درآن موقع  بيش به گفته دبيراعظم ، خزعل و بختياريها  و والي پتش 

ازسي هزارتفنگدارمسلّح  دراختيارداشتند واگرخزعل موضوع عربستان را 
جلو نكشيده ونقشة حسابي براي عمليات خود داشت  وطرفداران خود در 
تهران را با اظهاراحمقانه جدائي خوزستان ازايران ازخود نرانده بود 

ين ابلهي وناداني هم. دولت به هيچوجه موفّق به ازبين بردن اونمي شد
 "از بديها خود به پيچد بدكنش   ".را هم ازميان برد پيشه وري ويارانش

تهران از وجود اين قدرت بيمناك  بود ولي خود خزعل مانند  محمد 
رضا شاه  تمام  اميدش به انگليسها وفكرش اين بود كه بايد  از او امر آنها 

رنجانيد وبدستورآنان بدون  به اشارة آنها تهران را ازخود. سرپيچي نكند
. آنكه يك تيرازدهانه تفنگ سربازان يا تفنگداران اوخالي بشود، تسليم  شد

  "جهانا چه بي مهروبدكين  جهاني  ".وبا آن تسليم همه چيز را بر باد داد
دانته شاعرمعروف ايتاليائي مي گويد اگر مي توانستيم  خطوط پيشائي  

آنان مستحضر بشويم  بسيار ازآنها  كه مورد  افراد را بخوانيم و از سرنوشت 
يا بقول .  حسد وحقد ما هستند مورد  ترحم و شفقت  ما خواهند  بود

  :رودكي 
  بروزنيك كسان گفت غم مخور زنهار

  بسا كسان  كه بروز  تو آرزمندند
خزعل  كه فرمانفرماي مطلق  جنوب  ايران  بود و در موقع  جنگ  

سها  كرده و او را  حكمران مستقل  خوزستان  و خدمات شاياني  به انگلي
سواحل باختري خليج فارس مي داسنتند ، ازحيث ثروت نقد و 
جواهرات و ملك و اندوخته درداخل وخارج ازايران در درجة اول قرار 

ايالت بختياري  و پشتكوه هم او را قائد خود مي دانستند، .  داشت
با دو اشتباه بزرگ  تسليم  شدن به  درتهران هم ابتدا طرفدار زياد داشت ،

اين جا عربستان است  "انگليسها ونغمه خود مختاري عربستان واظهاراينكه 
همه چيز  "شما اگر خوزستان    را گم  كرده ايد  برويد  آن را پيدا  كنيد

  ..را بر باد داد
روز نامه هاي  تهران  و طرفداران سردار سپه اين جمله  را پيراهن عثمان  

ملّيون هم جدا به عمليات او اعتراض  كرده و . رده و بر او تاختندك
مؤتمن الملك  رئيس مجلس در تلگراف تندي به خزعل  و رؤساي  قبايل 

  :عرب  ياد آوري كرد
خوزستان جزء اليتجزّاي  ايران و ساكنين آن رعيت  و مطيع  حكومت  "

د دولت مركزي  هستند وهرگونه  عمل خصامنه اي با مقاومت شدي
ومجلس روبرو خواهد شد و سردار سپه هم رئيس الوزراي قانوني 

  ".كشوروموردتأييد  مجلس  شورايملي  است
خزعل ازطرفي هم كوشش كرد از نقاربين وليعهد و مدرس و سردارسپه 

ازاين رو با  هر دو بوسيله  قوام الدوله رابطه برقرار كرد، .  استفاده  كند
ار سپه را خورده  بود  در اول  توجه  بحرفهاي ولي وليعهد  كه گول سرد

خزعل نكرد ولي بعد  به اصرار قوام الدوله  نامه اي  به او نوشته  و اظهار 
مي دارد كه تظاهرات  شما  راجع  به عربستان  و رضا خان، نظر ما  را 

ولي  در اين موقعيكه تحوالت . نسبت  به شما  منحرف و مشكوك  داشت
ياب  اعليحضرت  مملكت را مواجه به اختالل و آتية  سياسي  در غ

خطرناكي را نشان  مي دهد و عناصر وطنخواه  كه جناب مستطاب  
حجت االسالم  آقاي مدرس  دامت افاضاته  در رأس  آنها قرار گرفته در 
نظر  دارند اجراي  تصميمات  خود را موكول به تقويت  ومعاضدت  

اد  كاملي  كه به شاه پرستي  شما  داشته ايم آنها كرده و  ما هم از نظراعتم
را از طرف شما مطمئن  وا ميدوار  ساخته  شما را به شاخصيت  آنها انتخاب  
نموده ايم كه  در پيشرفت مقاصد  آنها  جديت و كوشش الزم  به عمل 

  ".آيد
  :مدرس  هم در نامه اي به خزعل  گفت

م  كه اهالي  تهران  عموماً به شما بد نظر من دوسه  مرتبه به شما  نوشته ا  "
  مردم نسبت به شما  حس هستندو سوابق شما  در مملكت خوب نيست هم
تنفّر وانزجاردارند، عليهذا  اگر خواسته باشيد  سابقة  شما فراموش شود 
بايد با كارهاي خوب وعملياتي  كه بدرد مملكت  بخورد گذشته هاي  

امروز هم همان  موقع است كه  به معرض امتحان . خود را جبران  نمائيد 
يعني وجود ملّت و مشروطه  خواهان حقيقي  ازجنابعالي .  درآمده ايد

البتّه اين امتحان اگر ازآب درست بيرون  آمد  قهراً . امتحان مي كنند
تخفيف سيئات اعمال است كه ممكن  است  گذشته هاي شما را جبيره  

   ". شود مردم  را گول  زدنمايد والّا با حرف نمي 

شما  بايد سعي كنيد شاه  را به محمره  وارد كنيد  و اگر نخواست    "
برگردد و يا  نتوانست مراجعت  كند مملكت وليعهد  قانوني  دارد  بايد  او 

  : روي  كا ر بيايد وسياست  اين قسمت  البتّه حل مي شود
راتي  كه به شما  گفته  مي اميد وارم انشاءاهللا الرحمن مطالب  و دستو "

شود  با مالحظة كلية مقرّراتي  كه قوانين مملكت را لكةه دار  ننمايد  به 
موقع عمل خواهيد گذارد و اين نكته را هم البتّه در نظر  بگيريد كه 
سياست بختياريهاي مبتذل است و چيز هاي  ديگري هم هست كه 

   ".فرستادة ما جنابعالي  را متوجه  خواهدساخت
نامه اي ازقوا م الدوله بدست آمده كه در آن نكات زير را به خزعل  

  :گوشزد كرده است
با اينكه معتقدم شاه مراجعت  نمي كند و يا نمي تواند  مراجعت   " – 1

كند  براي اجراي اين منظور نمايندة وزين وورزيده وآشنا به سياست 
د بايد گسيل  داشت كنوني  و دولت خواه كه به سلطنت اوعالقمند  باش

بطور كلّي  برد وبا خت هاي زندگاني درانتخاب اشخاص بد وخوب  
  ".است

در پيشرفت اين منظور  ولو خسارت  جنابعالي به پنج ميليون بالغ    " – 2
امساك دراين قسمت به ضرر نام و !  شود نبايد  شانه  از زير بار خالي كرد

رتان باشد و وسيله اي حتّي اگر مقدو.  جان وهستي تمام مي شود
دردسترس داشته باشيد يك مبلغي كه نسبتاً كافي باشد به مركزبرسانيد  كه 
هم واالحضرت  درعسرت نباشد  وهم آقاي مدرس  بتواند خرجهائي كه 
ضرورت و فوريت  پيدا مي كند محلّ آن را داشته باشد كه ناچار  به 

عهد  هم كه معلوم است وضعيت ولي. قرض و تكّدي از زيد و عمرو نباشيم 
  .بيچاره پول  شام و نهار ندارد

موضوع  مراجعت  شاه با اطّالعات عميقي  كه خودتان  داريد  يك   -  3
فكر  بغرنج و مشكوكي  است كه  به اين سهل وسادگي حل نمي شود 
وجاي شك  و شبهه  نيست  كه اگر دربادي امر  شاه  با سياست  انگليسها 

موافقت نموده  بود رضا خان سواد كوهي بوجود  درقسمت قرار داد 
  .نيامده  بود

شخصاً معتقدم شاه راه را گم  كرده و اين گمراهي به سقوط سلطنت او و 
  .زوال قاجاريه منتهي  مي گردد

بدون امضاء افراد »  قيام سعادت« درهمين هنگام بيانيه اي هم بنام كميته 
  :استدرقسمتي از بيانيه ذكرشده . منتشرگرديد

وقت آن رسيده  كه آزادي خواهان حقيقي و آنها ئيكه به سعادت مملكت 
وملّت اعتقاد وعالقه دارند  قيام نموده براي بازگشت  شاهنشاه و تحكيم 

  .اساس مشروطيت و صيانت قانون  اساسي  مجاهدت  نمايئد
بنابراين كميتة قيام سعادت بنام نامي اعليحضرت همايون سلطان احمد 

يل شده وعموم  هموطنان خود را  به شركت دراين نهضت  شاه تشك
دعوت  مي نمايد  كه مادام كه اعليحضرت مراجعت  نفرموده اند  پيرو 
نيات مقدمه واالحضرت اقدس  واليتعهد  كه جانشين  شاهنشاه وسرپرست 

  .پاينده  باد ايران. زنده باد شاهنشاه.  قانوني  كشورمي باشد خواهند  بود
گرافات متعددي به احمد شاه  كه درپاريس بود مخابره كرد و خزعل ، تل

،  رئيس التجار  "آن را كه  خبر شد خبري  باز نيامد  "پس از آنكه  
محمره اي  را به  پاريس فرستاده  و به شاه  پيام  داد كه  اگراز راه 
خوزستان مراجعت كند كلية قشون ومهمات دراختيار وي گذارده  

بدون دغدغه به تهرا ن مراجعت كرده وسردارسپه را از  خواهد  شد و
  .ميان خواهد  برد

احمد شاه ،  رئيس التجار را نمي  پذيرد و به او پيغام  مي دهد پس از  
آنكه غائلة خوزستان  پايان  يافت او را خواهد پذيرفت وجواب خزعل را 

  .حضوراً خواهد داد
  : ]ايران   تاريخ بيست سالة [به گفتة مكّي  مورخ  

مخصوصاً  آنهائي  . جاسوسهاي شوروي  درخوزستان به فعاليت  برخاستند
كه در اين مانورسياسي  با انگليسها  محرمانه همكاري داشتند براي اغفال 
قنسولگري شوروي اهواز خود را مخالف سردارسپه  قلمداد كرده 
لة ومكاتب واطّالعات خود را  ازمجراي قنسولگري شوروي يا بوسي

جواسيس شوروي به تهران ارسال مي داشتند وبواسطة همين بازيها هم 
حتّي سفير  شوروي در تهران كامالً اغفال  "قنسول  شوروي دراهواز و 

شده به سردارسپه همه نوع مساعدت نموده مقداري اسلحه محرمانه  به او  
  .دادند تا در اين موقع شكست  نخورد 

نماينده اي نزد شاه  فرستاده  تكليف مردم ازآنطرف مدرس به فكرافتاد  
قرعة  اين فال  بنام رحيم زاده صوفي نمايندة مجلس .  را با او يكسره  كند

  .و دوست نزديك مدرس زده شد
سالهاي بعد من با رحيم زاده  دوست شده  واغلب درروزنامة باختر در  

حوم برحسب تقاضاي من ومر. ايران ازصحبتهاي اواستفاده  مي كردم
رحيم زاده اين مذاكرات  را كه  ]دكتر حسين فاطمي   [حسين برادرم 

خاكي ازسفراو  به پاريس  و مالقات  با شاه  بود  بصورت  كتابي منتشر 
  .ساخت

بگفتة رحيم زاده هنگام قيام خزعل و دوستانش حكومت نظامي  
روزنامه هاي طرفداراقلّيت را توقيف )  سرتيپ مرتضي خان(تهران
ازاينرومديران جرايد اقلّيت . ان آن را تحت فشارقرار داد ومدير

درمجلس  پناه جسته ونمايندگان مجلس هم به سردار سپه  اعتراض  
كردند و درنتيجه شخصاً درمجلس حاضر شده  و به مديران  روزنامه ها و 

هنگاميكه  . وكال  قول مي دهد  كه به آنها  اجازة انتشار وآزادي قلم  بدهد
زمجلس خارج شدند چند نفرازمديران جرايد منجمله رحيم زاده  آنان ا

با آنكه  وكيل مجلس ومصونيت  پارلماني داشت توقيف وتسليم زندان مي 
وكالي  اقلّيت درمجلس سرو صداي  زياد راه  انداخته  و وليعهد . شوند

پس .  هم به رئيس الوزراء فشارمي آورد  كه روز نامه نويسها  را آزاد  بكند
از آزادي  ، رحيم زاده  به پيشنهاد  مدرس  بطورمحرمانه  با وليعهد  
مالقات  كرده و پس از گرفتن دستور بدون اطّالع  قبلي از راه روسيه 

  .عازم فرانسه مي شود
وليعهد درمالقاتي كه دو ساعت و نيم  طول مي كشد نكات زير را به شاه 

  :پيغام مي دهد
مخالفين  با نداشتن  .  سردارسپه است حكومت وخزانة  كشوردردست - 1

وسيله  و پول ،  از روي ايمان وعقيده با همة مشكالت با ديو خود سري 
اين مبارزه ممكن است به قيمت  جان آنان  تمام  . استبداد درنبرد هستند

ادامة  اين مبارزة  حياتي  محتاج  به كمك  مادي ومعنوي  شاه . بشود
  .است

اگر ميسرشود درروسيه . اً از راه  روسيه  به ايران برگرددشاه بايد  فور  -  2
با زمامداران  آن كشور  تماس گرفته و آنان  را از سياست غلطي كه در 
پيش گرفته اند بر حذردارد و در ضمن  به آنان  خاطر نشان سازد كه  
سفارت روس  تحت  تلقينات قائم مقام و كريم خان رشتي جاسوسان 

سردارسپه نه . ليه  منافع مردم ايران عمل مي كندسردار سپه  برع
غمخوارمردم ونه انقالبي است،  نقشة اوتشكيل  حكومت  استبداد و 

  .خودسري است
درصورتيكه شاه تصميم گرفته كه به ايران مراجعت نكند بهتراست   -  4 

وليعهد  را رسماً  با اختيارات  كامل به نيابت سلطنت منصوب سازد و اجازه  
كه اوالً رسماً  داخل ميدان نبرد  شده وراه  را براي مراجعت شاه   دهد

پس ازدفع شرّسردار سپه  اختيار برگشت  به ايران  با كناره . هموار سازد
  .گيري از مقام سلطنت دردست خود شاه  خواهد بود

رحيم زاده پنهاني ازدستگاه نظمية تهران عازم پاريس مي شود و درآنجا 
مندان ايران مانند  ناصرالملك، امين الملك مرزبان، ابتدا با دولت

ممتازالسلطنه مالقات مي كند و درضمن مي فهمد كه طرفداران و 
فرستادگان سردار سپه در فرانسه وانگليس جداً مشغول جلب افكار مردم 

يكي از روزنامه هاي فرانسه مي نويسد كه ازميان . برله سردارسپه هستند
  .تجزيه ايران است رفتن سردارسپه مقدمة

اين مقاله ناصرالملك محافظه كاررا بي اندازه خشمناك ساخته و دريك  
  :كنفرانس مطبوعاتي چنين  اظهارنظر كرد

آنچه .  اين گونه اراجيف نشانة بي اطّالعي وناداني نويسندگان است 
ايران را نگهداشته سردارسپه و طرفداران داخلي وخارجي او نيست 

منوط ومربوط  به عوامل اقليمي و نژادي و فرهنگي يكپارچگي ايران 
  .وسنتي وقومي است

نفوذ عادات وآدابي كه ايران رااز فتنة اسكندروستم مغولها وعربها حفظ   
كرده  تا ماه و خورشيد بر فراز آسمان است ايران را  ازگزند تجزيه 

  . مصون  داشته
نوي موالنا، ديوان غربيان نادان از شاهنامة فردوسي، گلستان سعدي، مث 

حافظ ، آثارعلمي فارابي، بيروني، ابوعلي سينا ، استخري ، رازي ، عزّالي ، 
خيام  وديگران بيخبرند كه اين آثار بزرگ  دليل  قوميت وملّيت و 

  .استقالل ايران است
  بيافكندم ازنظم  كاخي بلند 
  كه از باد  و باران  نيابد گزند 
مهرگان ، سيزده بدر و صدها سنت عيد نوروز ، جشن سده ، جشن  

ديگركه از دوهزار و پانصد سال  قبل تا به  امروزدرسرتاسرايران حتّي 
دركوره  دهات بر پا مي شود  و مردم  شادان و پايكوبان آنان را گرامي 

  .مي دارند استقالل و تماميت  خاك  ايران را تأمين  مي كند
ار  به تشويق  فردوسي همان عواملي كه سلطان محمود ترك را  واد 

درتدوين شاهنامه وجمع آوري  مفاخر ايرانيان  نمود، همان  محيطي  كه 
غازان خان  مغول  را وادار  كرد كه خبر فتح خود را  بر ضد تركمن ها 

همان عللي . بعنوان فتح  ايران  بر عليه  توران به زبان فارسي  اعالم  دارد 
را از رود  سند تا دار دانل ورد كه گلستان  سعدي وغزل هاي حافظ  

  زبان عارف وعامي  ساخت و به شعر حافظ  شيراز  مي گويند 
  سيه چشمان  كشميري  و تركان  بخارائي 

فكر تجزية  ايران اثر مغز . ضامن  بقا و ثبات ايران  بوده و خواهد بود
  .چرسي و بنگي است

حمد شاه  درشهر پس  از چند روز اقامت اولين مالقات رحيم زاده  با ا
  .نيس اتّفاق مي افتد

همراهان شاه  در آنموقع حكيم الدوله  و برادرش حشمت السلطنه   
رحيم زاده  پس ازمالقات آنها به دفتر شاه راه مي يابد و او هم با .  بودند

كمال مهرباني ويرا  پذيرفته و با دقت گوش به پيامهاي برادرش  و 
اوضاع آشفتة  تهران و وضع مدرس مي دهد و درضمن شرحي از

اسفناك  اقلّيت در مقابل  قدرت رئيس الوزراء  صحبت  كرده و سپس 
اشاره  به محبوبيت شاه در ميان  مردم  كرده  ازاومي پرسيد كه آيا فكري 
براي نگهداري تاج وتخت كرده وفكرنمي كند كه اين مسافرت ها آنها را  

  در خطرمي اندازد؟
من به محبوبيت خود اهميت مي دهم و از :  دشاه  در جواب مي گوي 

  .صميم قلب  ملّتم  را دوست  مي دارم
  آيا شما ها مي خواهيد من  پادشاه مشروطه  باشم  يا مختار و مستبد؟

گويد  درسفر سپس شاه اشاره  به مسافرت هايش به اروپا  كرده و مي  
به رجال كشور ها اول ايران  را از شرّ قرار داد  نجات  دادم و صريحاً  

گفتم  كه هر گاه  بخواهند با ابقاي استقالل ايران  ضايع شود  مر گ را 
ترجيح  مي دهم  و آنچنان سلطنتي  را نمي خواهم كه متضمن بندگي 

  .ملّت و مملكتم  باشد
رحيم زاده صريحاً به او مي گويد كه وليعهد و مدرس ازشما مي خواهند 

ته وبراي فداكاري حاضرشده و درداخل كه تصميم نهائي خود را  گرف
كشوربا سردارسپه روبرو شده و جلو عمليات غيرقانوني  او را بگيريد، يا 
اجازه دهيد وليعهد سلطنت شما وخانوادة  قاجار را حفظ  كند ولي درهر 

  .دو صورت ما محتاج  كمك مالي شما هستيم
  :شاه ازاين اظهاربرآشفته مي گويد

دگان و رجال را كه مي خواستند من با سردارسپه هرگاه پيشنهاد شاهزا 
درافتم مي پذيرفتم يقين دارم كه شخصاً موفّق مي شدم ولي براي 

مكرّر ازطرف افسران قزّاقخانه واشخاص  ديگري كه . كشورخوب  نبود
حاضر بودند بگفتة خودشان شاه  دوستي به خرج داده ودرعمارت 

اتي بمن شد ولي براي من واقعة گلستان كاراو را خاتمه  بدهند پيشنهاد
درست كه عمليات  رضا خان . اميركبيرهميشه درس عبرت  بود

وهمراهانش نامشروع است و نزد همه كس مبرهن است كه اعمال 
نامشروع عاقبت  ندارد، سلطنت ايران موهبتي است الهي يعني حقّ 

طنت منتها اينكه ملّت ايران نيزدر حقّ سل. طبيعي وموروثي ما مي باشد
  .شركت دارد

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
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 –بحث كليدي پيرامون الئيسيته و سكوالريسم  4

  بخش اول
 

منع حمـل نمادهـاي مـذهبي در مـدارس دولتـي      «نقدي بر قانون  -  3
  .نهو نظرات شيدان وثيق در اين زمي» فرانسه

عالوه بر جدايي از (بحثي پيرامون جدايي بنياد دولت و بنياد مرام ها  -  4
  .در الئيسيته) بنياد دين

منتشـر   1384در سال » الئيسيته چيست؟«كه كتاب  است الزم به ياد آوري
است و ممكن است كه برخي از نظرات آقاي وثيق در زمينه مـوارد   شده

رت برخي از اين نقدها شامل حال بحث ما تغيير كرده باشد و در اين صو
دانم كـه ايـن نقـدها     ذكر اين نكته را نيز الزم مي .ايشان نخواهد گرديد

با الئيسيته و يـا ناديـده گـرفتن تالشـهاي     نگارنده هرگز به معناي مخالفت 
ارزشمند آقاي وثيق در جهت وارد نمودن الئيسـيته بـه گفتمـان سياسـي     

ضـيح خـواهم داد كـه چـرا در ايـران      در اين مقاله تو. باشد نمي ،ايران
نيازمند سكوالريزاسيون ديني، فرهنگي، اجتمـاعي و سياسـي و همچنـين    

پيش از پرداختن به نقد نظرات آقاي وثيـق،   .تشكيل دولت الئيك هستيم
  :بايد نكته اي را توضيح دهيم مي

در ايران، به اين دليل كه هرگز دولت و حكومت به معناي كالسـيك آن  
تمام قـدرت و  ) شاه و يا ولي فقيه(ته و همواره يك فرد مستبد وجود نداش

» حكومـت «و » دولـت «اختيارات را در انحصـار خـويش داشـته اسـت،     
اهميت جنداني نداشته اند كه به معناي دقيق آنها پرداخته شـود، معنـاي   
اين دو واژه در ايران كامال بر خالف معناي حقيقي خود و آنچـه كـه در   

شـود، جـا افتـاده و در حقيقـت، بـه       تيك شناخته ميكشور هاي دموكرا
ترجمـه پارسـي واژه   » دولـت «! صورت عجيبي جا به جـا گرديـده انـد   

»State «باشد كه در زبان انگليسي، به مجموعه سازمان سياسي يـك   مي
دولتي  پليس، مدارسِ و كشور؛ شامل قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه

ــي ... و ــه مـ ــود گفتـ ــت«. شـ ــي واژه  ن» حكومـ ــه پارسـ ــز ترجمـ يـ
»Government «گفته » قوه مجريه«باشد كه در زبان انگليسي، به  مي

در طول اين مقاله، اين دو واژه در معناي هاي حقيقي خود بـه  . شود مي
  .رفت ندكار خواه

  :منحصر نبودن سكوالريزاسيون به كشورهايي با اكثريت پروتستان - 1
  :آورده اند آقاي وثيق در بخشي از كتاب خود چنين

هـاي   يزاسيون، همان طور كه گفتـيم، يـك ويژگـي كشـور    تمنطق الئيس«
آن جا كـه دسـتگاه نيرومنـد، متمركـز و سلسـله مراتبـي        .كاتوليك است

كليساي كاتوليك براي خود در اداره و رهبري زندگي اجتماعي رسالت 
اما در منطق سكوالريزاسيون مـا بـا تغييـر و تحـول تـوأم و      ... قائل است 

هـاي مختلـف فعاليـت اجتمـاعي مواجـه       تدريجي دولت، دين و بخش
آن جا كه كليسـاي  . هاي پروتستان است ي كشور اين منطق ويژه. هستيم

پروتستان، بر خالف كليساي كاتوليك، نه تنها به مثابه قدرتي در برابر و در 
كند بلكه بنيادي است در دولت و كـم و بـيش    رقابت با دولت عمل نمي

  )1( ».ت سياسيتابع قدر

و » سكوالريســم«، »ســكوالر«ابتــدا بــه ريشــه و معــاني واژه هــاي     
  :ميپردازيم» سكوالريزاسيون«

، بر اساس ريشه »سكوالريزاسيون«و » سكوالريسم«، »سكوالر«سه اصطالحِ 
سـاخته شـده   ) در زبان فرانسه  siècleيا(  Saeculumمشترك التيني

واژه . را مــي دهــد» دوران صــد ســاله«يــا » ســده«اســت كــه معنــاي 
Saeculum در كتاب مقدس مسيحيان، ترجمـه ،aion     يونـاني اسـت

، »نيـروي حيـات  «كه نزد هومر؛ شاعر و داستانسراي يوناني پيش از ميالد، 
معناي اوليـه ايـن اصـطالح،    . نمايد را بيان مي» طول زمان«و » زندگي«

 باشـد و سـپس نـزد فالسـفه اي چـون      طول عمر انسان يا يك نسل مـي 
اما  .افالطون، معناي عمر جاويدان، جاودانگي يا ازليت را كسب مي نمايد

بـه   o -aiاين واژه، خود، منشايي هند و اروپايي دارد و اشتقاقي است از
 ، ayuدر سانسـكريت نيـز   . يـروي حيـات  نهمان معناي مـدت عمـر يـا    

ayuni،  ayus وayuh  سـپس در التـين،   . ابيمي را با همين مفهوم مي
را داريم كه به معناي زمان، مدت، عمـر، نسـل، سـده يـا       aeuumواژه

باشـد و   مـي  …دوره ي صد ساله و همچنين سالمتي و نيـروي حيـات و  
بوده و چنان كه اشاره نموديم، از يك ريشه مشترك  ييونان  aionمعادل

ـ . نشات مي گيرد يهند و اروپاي يـا اسـم   » يـوم «، يسرانجام در زبان عرب
التـين    aeuumيونـاني و   aionاريم كه تشابه آن با، را د»ايام«جمع، 

عربي كه به معنـاي روز، روزهـا، روزگـار، ادوار،    » يوم«. باشد نمايان مي
باشـد، بايـد از همـان ريشـه      عصر، عهد، طولِ زندگي، دهر و جهان مـي 

 :امـا معـاني دقيـق ايـن سـه واژه      .مشترك هند و اروپايي بر آمده باشـد 
ه در ادامه خواهيم ديد به عنوان مثـال؛ بـه   ك استيك صفت » سكوالر«

. »جامعــه ســكوالر«گــردد و گفتــه مــي شــود  يــك جامعــه اطــالق مــي
نمايـد   كه يك جامعه طي مي ستطوالني ا ي، فرآيند»سكوالريزاسيون«

اعتقـاد داشـتن بـه ايـن     » سكوالريسم«تا اين صفت بر آن اطالق گردد و 
  .دهد فرايند معني مي

ون توجه به معنـاي آن، برنامـه اي بـراي تشـكيل     را بد» سكوالريسم«اگر 
، جنبه اي ايـدئولوژيك  ...دولت قرار دهيم؛ همچون ليبرالسم، كمونيسم و

از جانب دولت  ،»به زمان زيستن«يافته و بيشتر به معناي محور قرار گرفتنِ 
باشـد و   گردد كه معناي قابل دفاعي نداشته و بيشتر امري آمرانه مـي  مي

» آگاهانـه «بيانگر آنچه كه در جوامع غربي براي خروج  تواند هرگز نمي
» زيستن بر اسـاس شـرايط زمانـه   «و  يدينبنياد از سلطه » خود انگيخته«و 
شايد بتوان از اقـدامات رضـا شـاه در     .باشد ،رخ نمود) سكوالريزاسيون(=

سركوب نمودن دين در جامعه، بعنـوان  براي  رك در تركيهوايران و آتات
دولتي نام برد كه البتـه  » سكوالريسم«آمرانه و يا همان » نسكوالريزاسيو«

كه آقاي وثيق نيز به درستي در  طورين، همانا  بر   بنا .نتيجه عكس نيز داشت

، »سكوالريزاسـيون «كتاب خويش به آن اشاره نمـوده انـد، معنـاي واژه    
 »روند به زمان زيسـتن « و » روند به زمان شدن«يا » روند انطباق با زمانه«

باشد و ايـن واژه بـراي بيـان تحـوالت گونـاگوني در حـوزه هـاي         مي
  . گوناگون در كشور هاي مغرب زمين استفاده گرديده است

در ... روندهاي گوناگون فرهنگي، هنـري، دينـي، اجتمـاعي، سياسـي و    
شود را  گفته مي» سكوالريزاسيون«كشور هاي گوناگون غربي كه به آنها 

  :قسيم بندي نمودميتوان در شش مورد مشخص ت
اختيار و حق انسان در انتخاب دين و مذهب و يا بي دين و بي خـدا   - 1

 .بودن
رها نمودن زيستن بر اساس رسيدن به اهدافي در جهان پس از مرگ  - 2

 .و بسنده نمودن به رسيدن به اهدافي در جهان مادي
ماننـد تبـديل صـومعه بـه     (انتقال بخشي از امـوال كليسـا بـه دولـت      - 3
 ).ارستانبيم
فراگرد جدا گرديدن قلمروهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي  - 4

هـر يـك از     از دين و اخالق؛ و تخصصي گرديـدن ... و قانون گذاري و
برخي از نظريه پردازان ايراني، سكوالريزاسيون را محدود . (اين حوزه ها

نيـاد دولـت   به همين معنا تصور نموده و آن را نيز با جدايي بنياد دين و ب
اشتباه گرفته و بر ايـن اسـاس، واژه سكوالريسـم كـه دريـافتي نـاقص و       

جـدايي  «باشد را به اشتباه؛  مي» سكوالريزاسيون«ايدئولوژيك از فراگرد 
 ).نمايند معنا مي - الئيسيته–بنياد دولت و بنياد دين 

تحول يك بنياد ديني به يك بنياد غير دينـي ماننـد تحـول دانشـگاه      - 5
 .»سكوالر«و دانشگاه هاروارد از ديني به سوربن 

انتقال بخشي از خدمات اجتماعي و تعليم و تربيتي از كليسا به دولـت،   - 6
  ...همچون مدارس، امدادگري و بيمه ها و
دولت  دابد و سپس بر روي بنياي سكوالريزاسيون ابتدا در جامعه تحول مي

 تفاق عجيب، جامعه،كه در يك ايست چنين ن. گذارد ديني اثر مي دو بنيا
بدون تاثير پذيري از يكـديگر، شـروع بـه سـكوالر      بنياديندولت و  بنياد

 دبوده است كه بنيـا  "جامعه سكوالر شده"شدن نمايند، بلكه همواره اين 
  .دين را وادار به انطباق يافتن با خود نموده است ددولت و بنيا

مـذهب  ت بـه  اگر چه مذهب پروتستان به دليل انعطاف بيشتري كـه نسـب  
منطبـق   "جامعه سـكوالر شـده  "كاتوليك داشت، بسيار زودتر خود را با 

 ،تـوان گفـت كـه مـثال در فرانسـه بـا اكثريـت كاتوليـك         نمود، اما نمي
كه يـك   را توان الئيسيته هرگز نمي. سكوالريزاسيون وجود نداشته است

 اسـت را  قانون حقوقي و دولتي براي جدايي بنياد دين و بنيـاد دولـت  «
 –فرهنگـي   –چند وجهي اجتماعي  اي بجاي سكوالريزاسيون كه پديده

نشـاند و مـثال گفـت كـه در انگلسـتان بـا اكثريـت         است،سياسي  - ديني 
يم و در فرانسه بـا اكثريـت   هست پروتستان، با پديده سكوالريزاسيون مواجه

از چنين استداللي گرفت  توانيكي از نتايجي كه مي .كاتوليك، با الئيسيته
ن است كه مردم فرانسه در تمام شئونات زندگي خود به بنياد ديـن آن  اي

دهند و كليساي كاتوليك در  هم از نوع خشك و متعصب آن ارجاع مي
بنياد دين و بنياد دولت  ،زندگي فرانسويان نقش محوري دارد و در عوض

  !در اين كشور از يكديگر جدا هستند
نيـاد دولـت در جـوامعي بـا     آقاي وثيق از تحول جامعه، بنيـاد ديـن و ب  

اكثريت پروتستان سخن گفته اند، حال پرسش اين است كه اگـر مـردم   
كشوري با اكثريت كاتوليـك ماننـد فرانسـه تحـول ننمـوده و دنيـوي و       

مـذهبي در  د و نقـش بنيـا  ) در موارد اول و دوم آن(سكوالر نگشته بودند 
 برخاستهطه كليسا توانستند بر ضد سل زندگي آنها كم نگشته بود، چگونه مي

بنيـاد دولـت و   ) از جمله پروتستان ها(و بر خالف ديگر كشور هاي غربي 
  !بنياد دين را از يكديگر جدا سازند؟

همچنان كه آقاي وثيق نيز بارها تاكيد نموده اند، سكوالريزاسيون در هر 
در اينجـا  . كشوري به شكلي متفاوت از ديگر كشور ها تحول نموده است

ر كوتـاهي ميـان سكوالريزاسـيون در انگلسـتانِ بـا اكثريـت       مقايسه بسـيا 
نماييم تا مشخص گردد كه چرا  پروتستان و فرانسه با اكثريت كاتوليك مي

جامعه سكوالر شده فرانسه بر خالف جوامع ديگر غربي از جمله انگلسـتان،  
بنيـاد  ) معروف به الئيسـيته (» قانون حقوقي«تصميم گرفته است كه با يك 

ياد دولت را از يكديگر جدا سازد و اجازه حضـور نمـادين بنيـاد    دين و بن
  .دين در بنياد دولت را نيز ندهد

انگلستان، به دليـل انعطـاف پـذيري اي كـه مـذهب      » آنگليكَن«كليساي 
پروتستان دارد، گام به گام خود را با جامعـه سـكوالر شـده ايـن كشـور      

سلطنتي انگلستان دولت  .منطبق كرده و در سكوالريزاسيون شركت نمود
) هماننـد دموكراسـي خـواهي شـهروندان    (نيز در برابر سكوالريزاسـيون  

و همچنــين (مقاومـت چنـداني از خـود نشــان نـداد و سكوالريزاسـيون      
در سـال   اجازه ورود كاتوليك هـا بـه پارلمـان    .را پذيرفت) دموكراسي

در سال ، رفع انحصار جاري نمودن عقد ازدواج توسط كشيشان )2( 1829
، فراهم )4( 1858در سال ، رفع آخرين تبعيضات بر ضد يهوديان )3( 1836

، )5( 1870در سـال  آوردن تسهيالتي براي ايجاد مدارس ابتدايي دولتي 
لغو شرط التزام داشتن به آنگليكَنيسم بـراي تـدريس نمـودن در دانشـگاه     

، بخشـي از اقـدامات دولـت    )6( 1871در سال هاي آكسفورد و كمبريج 
بـراي تطبيـق قـوانين دولتـي بـا      ) با هماهنگي و همكاري كليسا(س انگلي

در  .جامعه انگلستان بود) در موارد اول، دوم، و ششم آن(سكوالريزاسيون 
حقيقت اصلي ترين دليل اينكه اكنـون بنيـاد ديـن و همچنـين سـلطنت      

) البته بيشتر به صـورت نمـادين  (همچنان در دولت انگلستان حضور دارند 
) و همچنين دموكراسـي خـواهي  (در برابر سكوالريزاسيون  اين است كه

  .جامعه مقاومت جدي از خود نشان نداده و با اين تحوالت همراه گشتند
اما در فرانسه داستان متفـاوت بـود، دولـت سـلطنتي متمركـز و كليسـاي       

ــه   ــور، ب ــن كش ــان در اي ــه واتيك ــته ب ــل  كاتوليــك وابس شــدت در مقاب
 كراسـي خـواهي جامعـه مقاومـت مـي     سكوالريزاسيون و همچنين دمو

اقـدام بـه برانـدازي     هـم  اين مقاومتها موجب شد كـه جامعـه   و نمودند
سلطنت نمايد و هم بر ضد كليساي كاتوليك دست به اقدامات جدي بزند 

مقاومت . و حتي بخشي از جامعه، خواهان نابودي مذهب در جامعه شوند

بـا انقـالب كبيـر    ) يو دموكراسي خواه(دولت در برابر سكوالريزاسيون 
هـر چنـد كـه    (و فروپاشي سلطنت تا حدود زيـادي شكسـته شـد     1789

سلطنت متعصب و واپس گرا، چند بار براي بازگشـت بـه قـدرت تـالش     
پس از بيش . عليه سلطه كليسا همگام گشت ،و با جامعه سكوالر شده) نمود

جـام  از يك قرن مبارزه و چند انقالب و چند دهه انجام اصالحات، سـر ان 
معـروف بـه   (» جدايي دولت و كليسا هـا «، قانون 1905دسامبر سال  9در 

در مجلس ملي فرانسه به تصويب رسيد و بنياد دولت و بنياد دين ) الئيسيته
  .گشتند» جدا«از يكديگر  به صورت كاملدر اين كشور رسما و قانونا 

سـط  چند دهه پس از جدايي بنياد دين و بنياد دولـت در فرانسـه، در اوا  
، ناچـار شـد تـا    »دنيـاي مـدرن  «واتيكان بخاطر ادامه بقـا در   ،قرن بيستم

حدودي راه حل سكوالريزاسيون را بپذيرد و خود را با زمانه تطبيق دهد 
و كليساي كاتوليك در فرانسه كه وابسته به واتيكـان بـود و ديگـر قـدرت     
سياســي و قــوه قهريــه اي نيــز در اختيــار نداشــت، بــه ناچــار راه حــل  

خصوصا از جنگ جهاني دوم به بعد كليسا . والريزاسيون را پذيرا گشتسك
يـن، قـانون الئيسـيته    ا  بـر    بنا .رسما حقوق بشر و حاكميت مردم را پذيرفت

و همچنين  اين كشورفرانسه حاصل سكوالريزاسون جامعه و دولت انقالبي 
البته مقاومت سرسختانه كليساي اين كشور در برابر اين سكوالريزاسيون و 

نوعي توافق ميان موافقان و مخالفان دين در اين كشور و در پيش گرفتن 
در فرانسه بر خالف انگلستان، بنياد ديـن و بنيـاد سـلطنت     .راه ميانه ميباشد

حاضر نشدند كه در برابر سكوالريزاسيون و همچنين دموكراسي خواهي 
رفت و بنيـاد   جامعه از خود انعطاف نشان دهند، در نتيجه، سلطنت از ميان

  .!دين نيز از بنياد دولت اخراج گشت
تاثيري كه سكوالريزاسيون بر جوامع مغرب زمين داشته است، با توجه بـه  

به نتايج گوناگوني منجر  ،شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي هر كشوري
خصوصا از لحاظ (اين كشورها در گشته و تاثير متفاوتي نيز بر روي دولت 

گذاشته است، سكوالريزاسيون تنهـا در فرانسـه بـه    ) دينيد جدايي از بنيا
انجاميـده  ) الئيسـيته = (بنياد دين و بنياد دولت » كامل«جدايي و انفكاك 

گيـريم كـه نميتـوان در يـك حكـم كلـي،        يـن، نتيجـه مـي   ا  بر   بنا .است
 .سكوالريزاسيون را تنها مخصوص كشور هايي با اكثريت پروتستان دانست

سيون در كليسا و جامعه و دولت فرانسه و ديگر كشور هاي قطعا سكوالريزا
همچنان كه خود آقاي وثيق . با اكثريت كاتوليك نيز تحول نموده است

  :چنين آورده اند» الئيسيته چيست؟«نيز در كتاب 
ــه   ...« ــر فرانس ــالب كبي ــدامات انق ــر، اق ــوي ديگ ــه ) 1789(از س ــر علي ب

را بايــد نــوعي ويــژه از گرايــي در ســلب مالكيــت از كليســا   روحانيــت
   )7( ».دانست» سكوالريزاسيون«

چرا سكوالريسـم دولتـي و   «همان گونه كه پيشتر نيز در مقاله اي با عنوان 
اشـاره نمـوديم، اكنـون جوامـع      )8( »الئيسيته اجتماعي خطرناك است؟

سكوالر هستند و نقش بنياد ديني در اين جوامع ... انگلستان، آمريكا، هلند و
به مرور زمان كم گرديـده اسـت، منتهـا در    ) شان هاي منتخبو دولت (

قـانون، بنيـاد      بـر    تصميم گرفته است كه بنـا  "جامعه سكوالر شده"فرانسه، 
  .دين و بنياد دولت كامال از يكديگر جدا باشند

گيـريم كـه تفـاوت     گفتـه شـد نتيجـه مـي     سرفصـل اول از آنچه كه در 
كـه اولـي بـه كشـور هـايي بـا        يستنسكوالريرزاسيون و الئيسيته در اين 

و دومي به كشور هايي با اكثريت كاتوليك،  دارداكثريت پروتستان تعلق 
تفاوت مشخص و ساده سكوالريزاسيون با الئيسيته در اين اسـت كـه واژه   

 هــاي ســكوالر، سكوالريســم و سكوالريزاســيون؛ كــه از ريشــه التينــي 
»Saeculum « باشـد كـه    مـي » دوران صـد سـاله  «يا » دهس«به معناي

بـه زمـان   «و يـا  » تطبيق يافتن با زمانـه «همچنان كه پيشتر توضيح داديم، 
سكوالريزاسيون به تحوالت مختلـف و   بعالوه. دهد معني مي» خود شدن

 در كشور هاي مغرب زمين گفته مي... متفاوت ديني، فرهنگي، اجتماعي و
هاي الئيك، شود كه در زمان هاي گوناگون تحول نموده است، اما واژه 
» اليكــوس«الئيســيته و الئيزاســيون، از ريشــه اي كــامال متفــاوت؛ يعنــي  

)laikos (»الئـوس «باشد كه خود انشقاقي از واژه  مي» يوناني« )laos (
در برابر فرماندهان ارتش اطالق ميگشـته  » سربازان عادي«باشد كه به  مي

. اطالق شـد » ندشهرو«به  اين واژه در يونان،» شهر«بعدها با تشكيل . است
اكنون الئيسيته به قانون جدايي و انفكاك كامل بنياد دين و بنيـاد دولـت   

، »جدايي بنياد دين و بنيـاد دولـت  «شود كه بر سه اصل اساسي  گفته مي
عـدم تبعـيض ميـان    «؛ و »تضمين آزادي عقيده و وجدان توسط دولت«

  .باشد استوار مي» شهروندان
؛ كـه ريشـه اي   »سكوالريزاسـيون «دقيقتر؛  واژه سكوالريسم و يا به تعبيري

در عرصــه هــاي (التينـي دارد، بــه تحــوالت مختلــف و متفــاوت جامعــه  
شـود، در   ، بنياد دين و بنياد دولت براي به روز زيستن گفته مي)گوناگون
قـانون  «كه ريشه اي كامال متفاوت و يوناني دارد، يك » الئيسته«حالي كه 
 بنياد دين و بنياد دولـت مـي  » كامل جدايي«براي » دولتي«و » حقوقي

البته به دليل اينكه برخي از نظريه پـردازان ايرانـي در يـك اشـتباه      .باشد
داننـد،   و الئيسـيته را همسـان مـي    )سكوالريزاسـيون (فاحش، سكوالريسم 

، اما تفاوتي كه بر آن تاكيد اصرار نمودهمواره بايد بر تفاوتها ميان اين دو 
نمـاييم   همواره تاكيد مي ، از اينروباشد »حقيقي«تي بايد تفاو ،نماييم مي

  .!يستكه سكوالريزاسيون هرگز به معناي جدايي بنياد دين و بنياد دولت ن
عدم وجود دولت نيمه الئيك و ناممكن بودن تشكيل دولت الئيك غير  - 2

  :دموكراتيك
  :ستآورده ا» الئيسيته چيست؟«شيدان وثيق در كتاب 

ترين كشور در جهان به تعريف فوق از الئيسيته  ه نزديكگفتيم كه فرانس...«
  ى فرانسوى الئيسيزاسـيون در اروپـا را مـى   »نمونه«به اين معنا كه . است
اما در ساير كشورهاى غربـى، الئيسـيته يـا اساسـاً     . تلقى كرد» استثنا«توان 

هـاى    غايب است و يا اگر چيزى به اين مضمون وجود دارد، بـا كيفيـت  
  )9( .شود  مابيش كامل، ناقص و يا محدود اجرا مىمختلف و ك

ويژه   توان كشورهاى اروپايى به  در يك تمايزگذارى اجمالى و كلى مى
  :بزرگ و اصلى تقسيم كرد  ى اروپا را به سه دسته  اعضاى اتحاديه

  )»جدايى دولت و كليسا«معناى   به(كشورهايى كه در آنجا الئيسيته 
  15 ر صفحهد  
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ی پیرامون الئیسیته و سکوالریسم بحث کلید ۴
  بخش اول –

  
  
  ).چون انگلستان، دانمارك و يونان(وجود ندارد . 1
چـون  (شـوند    كشورهايى كه، به همان معنا، نيمه الئيك محسوب مـى . 2

  .)آلمان، بلژيك، هلند و لوكزامبورگ
كشورهايى كه در آنجا الئيسيته همراه با قراردادهـايى ميـان دولـت و    . 3

  )10( )چون اسپانيا، ايتاليا و پرتغال(شود   اجرا مىكليسا 
پذير است، همچنـان كـه در     سو، دموكراسى بدون الئيسيته امكان از يك

كنيم؛ و از سوى ديگر، الئيسيته نيـز    انگليس، دانمارك و يونان مشاهده مى
هاى توتاليتر يا   چنان كه در رژيم پذير است، هم  بدون دموكراسى امكان

رى از نوع شوروى سابق، مكزيك و يا تركيه شاهد آن بـوديم يـا   ديكتاتو
  )11( ».هستيم

  :الئيسيته سه اصل اساسي و تفكيك ناپذير دارد كه عبارتند از
  .از يكديگر بنياد دولت و بنياد دين» كامل«جدايي  - 1
جامعـه  _تضمين آزادي كامل عقيده و وجدان در حـوزه خصوصـي    - 2

اسي و  اجتماعي شهروندان با هـر عقيـده   و آزادي هاي كامل سي _مدني
  .ديني و غير ديني و يا ضد ديني

رفع هر گونه تبعيض از شهروندان بدون در نظر گرفتن عقايـدي كـه    - 3
  .دارند

 اجرا نمايد، دولت الئيـك مـي  » كامل«دولتي كه سه اصل باال را به شكل 
دن باشد، نقض كامل يا جزئي هر يك از اين اصول به معنـي الئيـك نبـو   

  :باشد، زيرا الئيسيته به معناي غير ديني بودن دولت نمي. دولت است
 يكي نمي» جدايي بنياد دولت و بنياد دين«غير ديني بودن دولت با : الف

تواند و ممكن اسـت كـه در امـور دينـي      باشد، يك دولت غير ديني مي
دست به سركوب باورهاي ديني در جامعه بزند، امـا   مثال دخالت نموده و

  دولت و _كه جدايي حوزه عمومي (بنياد دولت و بنياد دين » جدايي«
  جامعه مدني و بنيادها و_و حوزه خصوصي  _اماكن و بنياد هاي دولتي

  
باشد كه بنيـاد   بدين معنا مي) باشد پيش شرط آن مي _اماكن غير دولتي

  .مداخله نمايند» يكديگر«دولت و بنياد دين اجازه ندارند كه در امور 
، داراي دو اصـل  »جدايي بنياد دين و بنياد دولـت «ئيسيته عالوه بر ال: ب

عدم «و همچنين » تضمين آزادي وجدان شهروندان«پايه اي ديگر؛ يعني 
  .نيز هست» شان گوناگون باور هاي ا وجودتبعيض ميان شهروندان ب

تواند الئيك نيز باشـد، امـا غيـر دينـي      ين ، يك دولت غير ديني ميا  بر   بنا
دولـت شـوروي   . باشـد  دن دولت لزوما به معناي الئيك بودن آن نميبو

غير ديني ناميد، اما به دليل نقـض كـردن هـر سـه      دولت سابق را ميتوان
دولـت  . توان آن را الئيك يا نيمه الئيـك ناميـد   اصل الئيسيته، هرگز نمي

جدايي بنياد ديـن و  «هايي چنين، با سركوب مذهب در جامعه، هم اصل 
آزادي عقيـده و وجـدان در   «نمايند، هم اصل  را نقض مي» لتبنياد دو
عدم تبعيض ميان شهروندان به دليـل نـوع عقايـد    «را و هم اصل » جامعه
توان چنين دولت هايي را الئيـك يـا نيمـه     ين، هرگز نميا  بر   بنا. را» شان

  .الئيك ناميد
تـوان   نيز نمـي از طرف ديگر، دولت هايي مانند اسپانيا، ايتاليا و پرتغال را 

در اين سه » روابط بنياد دولت و بنياد اديان«به مواردي از . الئيك دانست
  : نماييم كشور اشاره مي

هيچ «قانون اساسي،  16پاراگراف سوم بند    بر   در اسپانيا اگر چه بنا«: اسپانيا
، اما در همان جا آمـده اسـت كـه مـديران     »ديني خصلت دولتي ندارد

بي جامعه را در نظر خواهند گرفت و بـه همكـاري بـا    دولتي، عقايد مذه
، 1980قـانون     بـر    بنـا . كليساي كاتوليك و ديگر اديان ادامه خواهنـد داد 

دولت و كليسا توافقنامه هايي بـراي بهـره منـدي كليسـاي كاتوليـك از      
بـا تصـويب   . امتيازاتي مانند دريافت يارانه ساليانه دولتي امضاء مي نمايند

مي تواننـد،   1988ط حكومت سابق اسپانيا، شهروندان از سال قانوني توس
دولـت،  . تعيين نمايند كه نيم درصد از ماليات شان به كليسا اختصاص يابد

براي اختصاص دادن ان توافق نامه هايي را با دو جامعه پروتستان و يهودي
وزارت . برخي امتيـازات مـالي بـه ايـن دو جامعـه امضـاء نمـوده اسـت        

ديـن كـامال مسـتقر    «، اسالم را به عنـوان  1989سپانيا در سال دادگستري ا
به رسميت شناخت و در پي آن، جامعه مسلمانان اسـپانيا و دولـت،   » شده

آقاي آزنار نخست وزيـر دسـت   ) 12( .نمايند توافقنامه همكاري امضا مي
قانوني را گذراند كه بر اسـاس آن، تـدريس    2003راستي اسپانيا در سال 

اين قـانون دو سـال   «) 13(» .دارس دولتي اجباري گرديدمسيحيت در م
اختياري شـدن و بسـط   «اليحه  2005دسامبر بيشتر به طول نيانجاميد و در 

  )14. (تصويب شدتدريس دين در مدارس دولتي به كليه اديان 
، توافق نامه اي ميان دولت و واتيكان امضا گشت كه 1984در سال : ايتاليا

مذهب رسمي در ايتاليا لغو گرديد و همچنين به برخي از  ن،آ  بر   اگر چه بنا
همكاري ها ميان دولت و واتيكان پايان داده شد، اما همـين توافـق نامـه    

همكاري » ترفيع انسان و مصالح كشور«تاكيد نمود كه دو طرف در جهت 
خواهند داشت و همچنين تاكيد شد كه اصول مذهب كاتوليك، جزئـي  

نـوعي رسـميت   ) (15(».ايتاليا محسوب مي شـود  از ميراث تاريخي مردم
دادگاه عالي ايتاليـا   2011در سال «  ).بخشيدن مجدد به مذهب كاتوليك

راي داد كه وجود صليب به روي ديـوار مـدارس و ديـوار دادگـاه هـا      
اروپا بر خالف   حقوق بشر اتحاديه  هر چند كه دادگاه. خالف قانون نيست
  ) 16(» .اين امر راي داد

اين كشور، اصول جدايي بنياد دين  1974اگر چه قانون اساسي «: پرتغال
و بنياد دولت و همچنين آزادي وجدان در جامعه مدني را پذيرفته است، 

ميـان دولـت و واتيكـان     1940اما همين قانون، برخي مفاد توافـق نامـه   
استثناء قرار داده است، از جمله اينكه دولت براي كليسـاي كاتوليـك     را

در } و طبعا بنياد ديگر مـذاهب {ت خاصي را نسبت به ساير كليساها امتيازا
در مدارس دولتي ايـن كشـور بـرخالف قـانون اساسـي،        .نظر مي گيرد

دولـت،    .آموزش هاي دينـي و اخـالق كاتوليـك تـدريس مـي گـردد      
ــذهبي« ــين برخــي از  » ازدواج م ــه رســميت مــي شناســد و همچن را ب

 )17(» .ندروحانيون، كارمند دولت محسوب مي گرد
اصل دوم الئيسـيته   ،ين، اگر چه در كشور هاي اسپانيا، ايتاليا و پرتغالا  بر   بنا

گردد اما چه در زمان انتشـار   يعني آزادي وجدان توسط دولت اجرا مي
و چه در حال حاضـر، اصـل اول   ) ميالدي 2005سال (كتاب آقاي وثيق 

و همچنـين اصـل    باشـد  بنياد دولت و بنياد دين مي» انفكاك كامل«كه 

اجـرا   »عدم تبعيض ميان شهروندان به لحاظ ديني«مبني بر  ،سوم الئيسيته
به ايـن دليـل كـه دولـت عقايـدي ماننـد شـيطان پرسـتي         (گردد  نمي

شناسد و يا به انجمن هاي آنها يارانه نمـي   نمي» رسميت«شهروندان را به 
 مي. را الئيك دانست توان اين دولت ها ين، هرگز نميا  بر   ، بنا...)پردازد و

توان چنين توضيح داد كه در اين كشور ها، بنياد دولت و بنيـاد ديـن تـا    
 دولت نيمه الئيك نيز بـي معنـا مـي    .حد زيادي از يكديگر جدا گشته اند

باشـد و يـا بـا     جدا مي» كامال«و از بنياد دين  بودهباشد، دولت يا الئيك 
 يـك دولـت نمـي   . باشد ميبا بنياد دين در ارتباط  ؛شدت و ضعف هايي

تواند همزمان هم الئيك بوده و هم با بنياد دين در ارتباط باشـد، الئيـك   
بودن يك دولت با ارتباط داشتن آن با بنياد ديـن در تضـاد كامـل قـرار     

  .دارد
با اينكه الئيسيته با دموكراسي تفاوت دارد، اما پيش شرط الئيك بودن يك 

ز سه اصل پايه اي و تفكيك ناپذيري كـه  دولت، به دليل اين كه الئيسيته ا
. باشـد  پيشتر ذكر گرديد تشكيل شده است، دموكراتيك بودن دولت مي

امكان ندارد كه يك دولت غير دموكراتيك بتواند هم از بنياد اديان جدا 
 –بوده و هيچ دخالتي در آن ها ننمايد، هم آزادي هاي كامـل سياسـي   

از (ي، غير مذهبي و ضـد مـذهبي   اجتماعي شهروندان با هر عقيده مذهب
را تضمين نمايد و هم ميان شهروندان ) جمله بي خدايي و شيطان پرستي

از ديگر سـوي، بـا    .به دليل عقايد گوناگوني كه دارند، تبعيض قائل نگردد
البته بـا محـدوديت   (باشد  اينكه دموكراسي بدون الئيسيته امكان پذير مي

باشد، زيرا با بال موضوع  دموكراسي مي ، اما الئيسيته به نوعي مكمل)هايي
نمودن نقش مـذهب و اعتقـادات شخصـي در دولـت، زمينـه مشـاركت       

گـردد   شهرونداني كه عقايدشان در جامعـه جـزء اقليـت محسـوب مـي     
در مديريت كشور را نيـز فـراهم   ) همچون بي خدايان و شيطان پرستان(

  .مي آورد
هش يعني فرانسه اجـرا شـده   اگر چه در حال حاضر الئيسيته تنها در زادگا

. باشـد  دولتي تنها مخصوص به فرانسه نمي - اما اين پديده حقوقي ، است
توان ادعا نمود كه جوامعي غيـر از فرانسـه حـق و يـا امكـان       هرگز نمي

شايد بشود ايـن  . فارغ از اعتقادات مذهبي را ندارند ،تشكيل دادن دولت
اعتمـاد بـه نفـس و خـود     گونه توضيح داد كه هنوز جامعه بشري به ايـن  

آگاهي نرسيده است كه رابطه دولت كه يك قرارداد اجتماعي و پديده 
باشد را با باور هاي اعتقاديِ متفاوت مذهبي خود به صورت  اي بشري مي

در آينده، احتمال تشكيل دولت الئيك در ساير كشـور   .كامل قطع نمايد
بليـغ و بـه جوامـع    الئيسـيته بايـد در عرصـه جهـاني ت    . ها نيز خواهد بود

هم اكنون حتي در ايران كه همواره بنياد ديـن   .گوناگون شناسانده شود
و بنياد دولت در پيوند بوده اند و البته در ايـن بـيش از سـه دهـه اخيـر،      
دولت دينيِ مستبد، فاجعه آفريـده اسـت، نسـل جديـدي از جمهـوري      

بـه فعاليـت    ، مشغولميباشندالئيك نيز  معتقد به تشكيل دولت خواهان كه
  .هستنند

گفته شد اين است كه اگر چه بنياد دولت  در سرفصل دومنتيجه آنچه كه 
در كشور هايي مانند اسپانيا، ايتاليا و پرتغال تا حد زيادي از بنياد دين جدا 
گرديده اند، اما تاكنون تنها دولتي كه كامال خود را از بنيـاد ديـن جـدا    

را نيـز اجـرا   » عدم تبعـيض «و » آزادي وجدان«نموده و همزمان اصول 
باشـد و در حـال حاضـر، دولـت الئيـك       نموده است، دولت فرانسه مي

هچنين، پيش زمينـه الئيـك بـودن يـك     . وجود ندارد در جهان ديگري
باشد كه يك دولت غير  و ناممكن مي بودهدموكراتيك بودن آن  ،دولت

  .ايددموكراتيك بتواند هر سه اصل الئيسيته را همزمان اجرا نم
  :پي نوشته ها
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  باخت، باخت ؟    
  

خود است و در عرصه سياست خارجي نيز بحران هسـته  لف مخا
ــاي و ا ــا  ن ــذاكرات ب ــي شكســت در م ــي وحت ــين الملل زواي ب

 نيز نرا صادر كرد وآقاي خامنه اي جواز آامريكايي كه باالخره 
موضع ايران در حمايت از ديكتاتورهاي منطقـه منجملـه بشـار    

  .را شاهديم... اسد و نزول اعتبار منطقه اي ايران و
اينهمه خصوصا اين واقعيت كـه در كمتـر از دو مـاه مانـده بـه      
انتخابات رياست جمهوري در چهارچوب نظام واليت فقيه ايـن  
نظــام هنــوز توانــايي معرفــي كانديــداهاي خــود را نــدارد و  
عنوانهاي اخبار روزانه احتمال رد صالحيتهاي حتي نامزدهـاي  

ن افـزايش  خودي نظام واليت فقيه است همه و همه دال و نشا
  .صعودي شاخص فالكت سياسي نظام واليت فقيه است

اين وانفساي افزايش شاخص فالكـت اقتصـادي و سياسـي     رو د
نظام واليت فقيه كه متاسفانه چند و چـون و كيفيـت و كميـت    

يا وقت آن نرسيده كه ما مـردم بـا   آزندگي ما را تعيين ميكند، 
ود شـاخص  تحريم فعال انتصابات نظـام بـا دسـت و انديشـه خـ     

منزلت خود را افزايش داده و به جهانيان نشان دهيم ملتي توانا 
  و با اراده حيات هستيم؟

پاسخی که به اعتـراض آنهـا . را به اعتراض بر می انگیزدبدیهی است که چنین فشار شـدیدی مـردم  :انقالب اسالمي   :داده می شود، سرکوب است
  
  

ــاوجود نزديــك   تشــديد ســركوبها ب
  :رياست جمهوري» انتخابات«شدن 

  
  

يم ژفهرستي از سركوبگريهاي ر ،در فصل اول اين مجموعه  ☚
دستگيري گروهي از روزنامـه   :را از نظر خوانندگان گذرانديم

نگاران و تهديد فعاالن سياسي و اخطـار بـه كسـاني كـه حتـي      
بخواهند با خاتمي ديدار كنند و در مواردي دستگيري ديـدار  

و سـاختن و پخـش برنامـه هـاي      كنندگان و تشديد سانسـورها 
و مخالفـان واليـت فقيـه و    » ساختارشـكنان «تلويزيوني به زيان 

اگـر كسـي بـوي انحـراف بدهـد       - » منحـرفين «و » اهل فتنه«
» سـركوبگريهاي پيشـگيرانه  «مـوارد   –صالحيتش رد مـي شـود   

  .انتخابات است» مهندسي«ماده كردن زمينه براي آبقصد 
فـرد   رش ايسنا، محمدرضا تقـوي ، به گزا92 فروردين 17در  ☚

فروردين  18شنبه  روز يك: مسوول روزنامه خورشيد گفت مدير
قـرار   .ام دادگاه كيفري استان تهـران احضـار شـده    76به شعبه 

 انجـام به صورت علني و با حضور هيـات منصـفه   محاكمه است 
بنده به عنوان متهم و در موضوع اتهامي كـه طـي آن از   . شود

ستار بهشتي انتقاد كرده بـودم در ايـن    موضوع مرگ مشكوك
  .كنم دادگاه از خود دفاع مي

روابط عمومي جبهه ملـي  "به گزارش  ،92فروردين  18در  ☚
مـاموران   91، ظهـر روز شـنبه بيسـت وششـم اسـفندماه      "ايران

به منزل مهنـدس هـوتن دولتـي عضـو سـازمان دانـش        واواك
بازرسـي   آموختگان جبهه ملي ايران مراجعـه نمـوده و پـس از   

ازمنزل، مهندس دولتي را بازداشت كرده و همراه كـامپيوتر و  
  .، به زندان اوين منتقل ميكنندشوسايل شخصي

به گزارش كميته  هماهنگي براي كمك به  ،92فروردين  18در   ☚
ايجاد تشكل هاي كارگري، جمعي از كارگران و فعـالين كـارگري   

تـه همـاهنگي بـراي    بار ديگر در اعتراض به بازداشـت اعضـاي كمي  
كمك به ايجاد تشكل هاي كـارگري در مقابـل دادگسـتري اسـتان     

 .كردستان در سنندج تجمع كردند
به گزارش خبرنگار كلمه، حسـين كيـاني از    ،92فروردين  19در  ☚

آمل احضـار و پـس از بـازجويي،    واواك سبزهاي فعال در آمل به 
 .بازداشت شده است

تـرين گـزارش    ي بي سي،  تازهبه گزارش ب ،92فروردين  21در ☚
هـاي سـال    دهد كـه تعـداد اعـدام    سازمان عفو بين الملل نشان مي

هـا در عربسـتان سـعودي     ميالدي در ايران چهار برابر اعـدام  2012
  .بوده است

هاي منطقه خاورميانه در چهار  درصد اعدام 99بنا بر اين گزارش،    
در ايـن   .ق و يمـن ايران، عربستان سعودي، عرا: شود كشور اجرا مي

  ها مواردي  كشور
گرفته تـا تجـاوز جنسـي، قتـل عمـد و مبـارزه       » لواط«و » كفر«از 

 .تواند مجازات اعدام را در پي داشته باشد مسلحانه با دولت مي
گويد كه ايران از نظر تعداد اعدام، در خاورميانه  عفو بين الملل مي

يليـارد و سيصـد   رتبه نخست و در دنيا پس از چين، با بيش از يـك م 
ايران نسبت به جمعيت رتبه اول (ميليون جمعيت، مقام دوم را دارد 

  عـراق،   پـس از چـين و ايـران،     بنا بر اين گزارش، ).داراسترا  دنيا
 .اند ها را داشته عربستان سعودي و آمريكا بيشترين اعدام

، فاطمه گلزار، همسر محمد سيف زاده، وكيل 92فروردين 21در ☚
ي گويد شوهرش در حاليكه دوران محكوميتش بـه پايـان   زنداني م

  .رسيده، بارديگر به شش سال زندان محكوم شده است
فاطمه گلزار به راديو فردا گفته است كه  قرار بود آقاي سيف زاده با     

  پايان محكوميت دو ساله اش، روز پنجم فروردين ماه آزاد شود، اما با 
  

  16 ر صفحهد
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  !حق؟ از زگری آزادی و عدالت
ــردا اســت ممکــن امــروز دشــمن. ســکوالر و یهـودی و یحیمسـ و یزرتشـت و ییبهـا ی،سن و عهیش مسلمان ریــغ و مســلمان صــف  "رانیــا" بنــام یا درخانــه آنهــم شــوند یمــ شـفاف و جـدا ها صف فردا نکهیا کرد استقبال آن از و رفتیپذ دیـبا کـه یتـیواقع. کنـد یم یگذار هیسرما الیخ آرامش با باشد وطـن از دور و آواره خواهـد ینمـ و داند یم خود خانه را کشور کـه"  یملـ دار هیسـرما"  بخصـوص ردیگ یم اوج یگذار هیسرما زانیـم ردیـبگ را وخشـونت شـورش و تفنـگ یجـا گفتگـو امن کشـور کی در یوقت دارد کیارگان و یاتیح یا رابطه هم اقتصاد بـا تیامن که دیدان یم و. بودند تر زرنگ تو از ها یقبل بود یشدن کـار نیـا اگـر. یبکن جان نوش شهیهم یبرا را نفت پول که رود ینمـ شیپـ تـو مـراد وفق بر زمان .یفکرنکن خود یشخص منافع بــه تنهــا دیــبا یســتین اگرجاهــل؟ باشــند خــوب یا نــدهیآ یودارا ورفـاه تـودرآرامش وبچـه زن و یکن یزندگ کشور نیا در یخواه یمگرنمـ دیپرسـ دیـبا طلـب خشونت نیازا .زند یم رقم شهیهم یبـرا را خـود ینـدگیآ یبـ و است طلب خشونت خود خشونت یقربـان نیاولـ).کرد مانیپش و دیام نا را او انیارتش و شما تالش و درآورد خود تصرفبه  را اهواز هفته کی از کمتر خواست یم   ــا دوســت ف ــت کیـ اراده و درسـت برنامـه میـدار الزم تـالش و کار سال پنجاه چهـل یسـ م؛یکنـ یسـپر گارروز یریبخورونم نان لقمه با امروز درجهـان میخـواه ینمـ کـه ما. میندار یراه کنند مشارکت مردم همـه نکـهیا جز و میازمندین سخت جبران و یوآبادان یسازندگ به امـروز) زمیبرانگ مشکالت برضد را مردم بتوانم دوارمیام که بود نیـا دیکرد یم عنوان که یلیدال از یکی یجمهور استیر پست رفتنیپـذ در روزهـا آن دیـآ یمـ ادمیـ.(دیدرآ حرکت به" شرفتیپ لیــر بــر دیــبا اقتصــاد قطــار" ژهیبــو. رفــت امــور ریســا ســراغ بــه دیـبا بـدنبالش و کنـد یم دایپ محل که است گفتگو نیا ت؛یامن از نـانیاطم از بعد رانیا در امروز. کنند یم نزاع و یباز نیا وارد هـم را مـا و ردیـگ یمـ هم را ما ندام آخرش یدان ینم و یا بچه تـو)  فرزنـدم( رولـه گفت یم د؟یهست نگران چرا شما گفتم یم .شـد یمـ نگـران مـادرم نداشـت یربط هم ما فهیطا و خانواده به یحت که گرفت یم در ینزاع یوقت بودم که نوجوان. بود نخواهد همـه یبـرا نباشد اگر است همه یبرا باشد اگر تیامن. میکن یم چـه که میبدان دیبا پس  .کند قهر ما با اختالف اثر بر ما ودوست شــود م ــ را مل ــد یم ــتیامن پــس. طلب ــپا ن ــو هی ــا و گفتگ ــپا دو نی ــانیگر خشــونت نیـا باشـد دهیـد خشونت یوانسان زده خشونت یا جامعه یوقت  اما و. حساب روز فـردا و است عمل روز امروز  یعل امام بقول و است آخرت مزرعـه ایدن رایز دینما بازگشت مردم یبسو و بفهمد را امور نیا تمـام  یمعنا دیبا طلب خشونت نیبنابرا .امورند ریسا و   اقتصاد هی   .دیباش رستگار و روزیپ و شاد فراوان سپاس با     د؟ییفرما انیراب اسـت الزم آنچه هم نهیزم نیا در دوارمیام .دیواقف را یناسازگار و طــالق آمــار .ردیــگ یمــ راهــم هــا خــانواده ب
  
  :است؟ مطلوب تیامن کدام•
  
نایب نخست وزیری کـه مصـدق ( یکاظم باقر ادی زنده خاطرات – ۱

 منتشـره اسـناد شـمار یبـ هماننـد ادداشـتهای نیا. خواندم یم را) بود
 شود، یم ریوز او: کند یم گزارش را یپهلو دوران یها یناامن گر،ید
 بدانـد آنکـه یبـ د شـو یمـ عـزل و دباشـ داشـته یقبل اطالع آنکه یب

 شــود، یمــ ابــالغ او بــه کنــد، یمــ اســتعفاء وزارت از زاده یتقــ چــرا؟
 یریـوز دید الزم وقت هر که است حضرتیاعل نیا! موقوف یفضول

 یمـ سـتانده مالکـان از فـراوان امـالک. کنـد یمـ معاف خدمت از را
 و ریدسـتگ جـواهراتش، مجموعـه بخاطر تنها السلطنه، اقبال. شوند
 کیـنزد ارانیدسـت. شـود یمـ ضـبط رضـاخان بسـود ثـروتش و کشته
 سرتاسر در...  و شوند یم کشته زندان در و ریدستگ ل،یدل یب، مستبد

 تیـامن و یاخالقـ تیـامن: انـد نداشـته وجـود هـا، تیامن نیا ران،یا
 و یجـان تیـامن و یمرامـ و ینـید تیـامن و یاقتصـاد تیامن و یاسیس
 و) خبرنـدارد خـود یفـردا از یکسـ( یزمـان تیامن و یاجتماع تیامن
 محـل آن بـه الشـخورها هجوم سبب محل هر عمران( یمکان تیامن
. )لت سـلب امنیـت اسـتآدستگاه قضائی (و امنیت قضائی  )شود یم
 شــهرها دزدان و راهزنــان و نیشــیپ گردنکشــان شــمار از عــوض، در
 قـول بـه و شـوند یم آنها نیجانش مأمورانش و شاه. شود یم کم اریبس

در  ،از لحاظ صوری. »است پادشاه ناگرفته دزد« بهار، الشعراء ملک
ایـن دوره نـاامن تـرین دوره هـا  ،این دوره امنیت بود و از نظر واقعی

  .بوده است
 دزد، گزنـد از راه و خانـه تیـامن بـه تیامن فروکاستن قرار، نیبد      
 را یناامن از یوعن ،با این کار ،تازه .کنند یم استبدادها که است یکار
 قائمـه فـرآورد همـه، هـا، ینـاامن. کننـد یمـ نیگزیجـا یگرید نوع با

 سـاز یناامن استبداد رو، نیا از. هستند) زور(=  قدرت گشتن ها رابطه
 و تـر همگونـه هـا ینـاامن شـود، یمـ شـتریب شـدتش انـدازه هر و است
 دسـت را تیـامن اسـتبدادها کـه نیـا طرفـه. گردند یم تر ریگ شدت

 خـود یآزاد و استقالل از مردم آحاد یبرخوردار کردن ناممکن زیآو
   آنکه حال. کنند یم زین
ــ رشــد لحــاظ از. ۱/ ۱  و یاســیس و یاخالقــ تیــامن نبــود کشــور، کی

 تــر انمنــدیز اریبســو قضــائی  یاجتمــاع و یمرامــ و ینــید و یاقتصــاد
 یفضـا از انسـانها کـه شـوند یم سبب ها تیامن نیا نبود رایز. هستند

ـــاز یتمـــاعاج ـــرا ب ـــردن بکـــار یب (=  شیخـــو یآزاد و اســـتقالل ب
 و یعلمـ رشـد  رانیمـد آنکـه یبجا و شوند محروم) یختگیخودانگ

 شوند یم بدل یساالران وانید به بگردند، یاجتماع و یاقتصاد و یفن
 رهگـذر از یخـوار رانت مثال، یبرا( محرکه یروهاین بیتخر از که

 یقشـرها کـه نسـتیا جـهیتن. کننـد یمـ ارتـزاق) نفـت ثـروت صدور
 و ابندی ینم میتعل ماهر، کارگران و دان فن و مهندسان و دانشمندان

 محـور دیـتول اقتصـاد ها، تیامن نیا بدون چراکه. شوند ینم تیترب
 نظــام در کــه هــمنهــا آ اقتصــاد، آن بــدون و کنــد ینمــ دایــپ تیــواقع

 یمـ رکشو از خارج یراه نند،یب یم تیترب و میتعل ،پرورش و آموزش 
 ریز زده استبداد یکشورها مشکل بس مسائل از یکی رو، نیا از. شوند
 رانـت ومی شود  بزرگ ی مدام خوار رانت فرصت که نستیا سلطه،
 هـا یپهلـو اسـتبداد یژگـیو. گردند یم انیکارفرما نیجانش خواران

) یمـال – ینظام یاهایماف میژر(=  هیفق تیوال میژر یژگیو و بود نیا
  . است نیهم زین

 یبرخـوردار انـدازه هـا، تیامن از یبرخوردار محک سان، نیبد .½
 بیضـــر ایـــ و شیخـــو یآزاد و اســـتقالل از جامعـــه کیـــ یاعضـــا
 و »نظـام حفـظ« بنام و تیامن بنام ،یوقت. است آنها یختگیخودانگ

 بسته جامعه یفضا ،»دارد را خود از دفاع حق نظام« که عذراین   به
ــابر ،یختگیخــودانگ شــود، یمــ آور خفقــان و ــا بن  افتــادن بکــار ن،ی

ـــتعداد ـــار اس ـــداع و ابتک ـــق و اب ـــتعداد و خل ـــش اس ـــوئ دان  و یج
 بـا همـراه و دیـتول در یجمعـ کار امکان با همراه گر،ید یاستعدادها

 حـداقل بـه ،)کلمـه عام یمعنا در( دیتول یبرا الزم یها تیامن همه
 به جامعه. کند یم لیم صفر به یختگیانگ خود بیضر: کند یم لیم

 از حاصل رانت نابرابر عیتوز میژر کار و شود یم بدل انیگدا جامعه
 یمـرا   نیا جز رانیا امروز تیوضع ایآ. گردد یم کشور ثروت فروش

  د؟یگو
 او پـدر اگـر و شد حملهپرسش کننده گرامی  خانه به که امر نیا .۱/۳

 جـزء دو خود رفت، یم برباد خانواده ستین و هست نداشت، تفنگ
 زور گشــتن هــا رابطــه قائمــه از یناشــ ینــاامن کــه یهمگــان یکــی: دارد

 یهمگـان امـر یبـرا یشخصحل  راه ،یگرید و است) خانه به حمله(
 کـه اسـت هـا بیـع از یدومـ. اسـت) خانـه در تفنگ داشتن( جستن
 کـا،یامر در. کننـد یمـ دایـپ اسـتبداد، در سـتیز رهگذر از ها، جامعه
 کرده یم یتصد را خود از فاعد هرکس و بوده یهمگان یناامن یزمان
 شـده شـناخته اسـلحه داشـتن حـق کـا،یامر یاساسـ قـانون در. است
 ینم زین حل راه. است افزوده ها یناامن بر امر، نیا خود نکیا. است
 و راه یگرائـ خشـونت کـه یزدائـ خشـونت نـه یطرفـ از چون. دیجو

 ینمـ هـا خـانواده و افـراد و اسـت نیسنگ خشونت جو و است روش
 بسـپارند یمحلـ سیپل و یآ یب اف به را خود تیامن حفظ که ندریپذ
 خـود بزرگ بازار ستندین حاضر اسلحه یها سلطان گر،ید طرف از و
. اسـت گسـترده دامن زین نید بنام خشونت غیتبل. بدهند دست از را

 رایـز چـرا؟. انـد شـده خشـونت مبلغ زین یجمع ارتباط وسائل و هنر
و سـرمایه  »جهـان قـدرت ابـر تنهـا« نقـش یفـایا بـا یزدائـ خشونت
 دســتگاه چیهــ کــه نســتیا جــهینت. اســت ناســازگار مطلقــا ،ســاالری

  . شود ینم تیامن کردن برقرار به قادر ،یسیپل
 اسـت یزدائـ خشونت قواعد یتمام بردن بکار حل راه قرار، نیبد      
 انقــالب ۸۲۳ ســرمقاله(  آخــر بــار و ام، برشــمرده نوبــت چنــد در کـه

 همــان در و ام داده دســت بــه را آنهــا از یکــاملتر رســتفه) یاســالم
   حال،
   و حقوق گرداندن ها رابطه قائمه بمثابه زور نیجانش – الف
   ،ی هاناامن همه به نسبت یاخالق وجدان کامل تیحساس – ب
 در خـود از دفـاع آموزش با همراه یزدائ خشونت قواعد آموزش – ج

  ها، خانه رد و مدارس در ها یناامن از کیهر برابر
 بـه و یانتظـام و یتـیامن یها دستگاه بدرآوردن قدرت خدمت از – د

    آنها، گماردن شهروندان یها تیامن خدمت

 و یجزائـ نیقـوان کـردن شـفاف و حیصـر و یقضـائ قـوه استقالل – ه
 یآزاد و اســتقالل خاصــه انســان، یذاتــ حقــوق بــا کردنشــان منطبــق

  . یمل حقوق و، شهروندان
 حقـوق شیمحتـوا کـه یقـانون یاجـرا بنـابر یوقت ،یدائز ضیتبع - و

  . است ها تیامن داشتن نگاه برقرار و هستند
 کـه یبیترت به. امکانها آوردن فراهم و ازهاین رفع راه از یریشگیپ – ز

 رنـد،یگ یم هیما امکانها نبود و ازهاین وجود از که یتهائیجنا و جرائم
  . ندهند یرو
 ینـاامن هـم کـه یاجتمـاع یبهایآس و ها یاننابسام گرید با مبارزه – ح

  .شوند یم یناامن عوامل از هم و بشمارند
 و) یبهـدار و بهداشت( تن تیامن یبرا شدن قائل تمام تیاهم – ط

  و) یدرمان روان و یروان بهداشت( جامعه یاعضا روان
 و شیخـو حقـوق از همگان یبرخوردار در عدالت کردن زانیم – ی

  .رشد و کار امکان
 شـهیاند یفضـا یوقت شوند یم یبردن بکار گرید ریتداب و ریتداب نیا     
 آنهـا، یراهنمـا شـهیاند و یمعنـو ↔ یماد باز یفضا انسانها، عمل و
  .گردد یم یآزاد و استقالل انیب
    
  
  

  ، باخت؟باخت
  

دو پرونده ديگر و اتهام هاي جديد روبه رو شده و دادگاه بدوي براي 
 .سال زندان محكوم كرده است 6، او را به يكي از اين دو پرونده

اتهام هاي محمد سيف زاده از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر در     
ايران، خروج غيرقانوني از كشور به قصد اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ 
عليه نظام از طريق نوشتن نامه و امضاي بيانيه هـايي از داخـل زنـدان    

 .عنوان شده است
به گزارش مجذوبان نور، قرار بود كسري نوري  ،92ردين فرو 23در ☚

براي ابالغ حكم به دادگاه انقالب شيراز اعزام شود، اما مسئولين زندان 
از اعزام وي امتناع كردند و از طرفي تجمع دراويش در مقابل دادگاه 
انقالب شيراز كه براي اعالم همدلي و همبستگي صورت گرفته بود نيـز  

  .م به درگيري تبديل شددر پي اين اقدا
به گزارش سحام نيوز، گوهر عشقي، مادر ستار  ،92فروردين  23در  ☚

بهشتي، در نامه اي خطاب به ملت ايران، نسبت به اظهارات وزير كشـور  
: وي در بخشي از نامه اش نوشته است  .در خانه ملت واكنش نشان داد

تر و پسرانم را شايد جناب وزير تهديد و فحاشي و ضرب و شتم من و دخ
، مردم اينگونه دلجويي ها را به عينه ديده اند  دلجويي معنوي مي دانند

   .و نيازي به بازگويي دوباره من نيست
ستار بهشتي، ضمن همكاري “: محمد نجار در مجلس مدعي شده بود     

با عوامل معاند خارج از كشور اطالعات غلط و كذب را بـه معانـدين و   
 ”.كرد سالمي ارائه ميدشمنان انقالب ا

مادر ستار بهشتي در اين نامه خطاب به اين اظهارات و ادعاها آورده      
همانگونه كه بارها اعالم نموده ام، فرزندم بصـورت انفـرادي و   “: است
دردهاي جامعه را آنگونه كه بود مطرح مي نمـود و از ديـدگاه      مستقل

اي شـنيدن ايـن   تا شايد گـوش شـنوايي بـر     خويش درد دل مي كرد
 ”.مشكالت بيابد

حكـم  : ، به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران92 فروردين 23در ☚
محكوميت شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا در شعبه اول دادگاه بدوي 

بـر اسـاس ايـن حكـم     . انقالب سنندج به وكيل اين كارگران ابالغ شد
م واهي توهين به نظام شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا هر كدام به اتها

 .به شش ماه حبس تعزيزي محكوم شده اند
به گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر، پوريا  ،92فروردين  24در ☚

فروردين ماه در  18فرازمند، وبالگ نويس و فعال سايبري، روز يكشنبه 
وي در حاليكه جهت برخي امور مربوط به فارغ  .كرمانشاه بازداشت شد

به دانشگاه مراجعه كرده بود، متوجه احضار خود توسط التحصيلي خود 
حراست دانشگاه مي شود، كه هنگام خـروج از درب دانشـگاه، توسـط    
چند تن از ماموران لباس شخصي مجهز به بيسيم و سالح كمري متوقف 

 .و بازداشت مي شود
، به گزارش، كميته گزارشگران حقوق بشر، اكبـر  92 فروردين 25در ☚

دادگاه انقـالب بـه    15فروردين ماه در شعبه  27سه شنبه  اميني در روز
فروردين ماه در  26رياست قاضي صلواتي و پژمان ظفرمند روز دو شنبه 

عباسي و به اتهام اجتمـاع و   دادگاه انقالب به رياست قاضي پير 26شعبه 
  .تباني عليه امنيت كشور مورد محاكمه قرار خواهند گرفت
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